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“Sandaros” redaktorius
areštuotas.

[gų. Bet ar tie pinigai, ku
inuos kun. Garmus buvo 
I Amerikoje surinkęs, ištikru- 

i svetimas tur- 
itas? Jei taip, tai kas buvo 
tikrasis jų savininkas? Jei 

laiškaus savininko nebuvo, 
redaktorius (tai pinigai galėjo prigulėti 

’' pačiam kunigui Garmui, o 

lni; savo pinigus jisai gali išleis- 
. . . ‘S I ti kur tik jam patinka ir 

apie kun. į pajp patinka, ir todėl to fak- 
- • Gar- : to paskelbimas laikraštyje

mus pasijuto ta korespon- nebus kriminalis šmeižimas, 
dencija apšmeižtas ir pa-! 
traukė p. šliakĮ teisman.

Ši utarninką' South Bosto-

BET PALEISTAS UŽDĖ
JUS S 1,000 KAUCIJOS.

Ji apskundė kun. Garmus už JO buvo, 

šmeižimą. Byla eis Į
’’Grand Jury.”

"Sandaros’’
p. šliakvs pateko bėdon. Jis 
Įdėjo Į S-tą "Sandaros” 
meri korespondenciją 
Cambridge’aus ;/
Gat maus prakalbas. Gar-

6 VAIKŲ TĖVAI NUMIRĖ 
NUO MUNŠA1NO.

Patvtucket, R. I.—šeši ma
ži vaikučiai čia pasiliko naš
laičiais, kuomet jų abudu 

[tėvai, Woodai, mirė i>ereitą 

I nedėldienĮ nuo munšaino. 
'Motina buvo atrasta negyva 
virtuvėj ant grindų, o tėvas 
gulėjo pajuodęs ant lančiaus. 
Virtuvėj ant stalo stovėjo 
da neišgerta bonka munšai

no.
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SERBU VALDŽIA PROVO- 
KUO JA NAUJA KABA

< v

Serbai pu didžiojo kai o 
sustiprėjo. ? liautai prisky
rė prie jų atplėštas nuo Aus
tro-Vengrijos kitas slavų 
žemes ir sutvėrė pusėtinai 
didelę Jugo-Slavų valstybę, 
ant kurios karaliauja Serbi
jos karalius. Jausdamiesi, 
[galingi, Serbijos į----‘•-••i 
užsimanė dabar sukelti Bal- kurie apiplėšė krautuvninką. 

p----------------- i----------------- i._ j .

Bomba Detroite sužeidė
25 žmones.

DAVĖ 3 DIENAS LAIKO 
ATSAKYMUI.

Sovietu vald
kad K\nai

gi buvo ginkluoti, bet polici
ja taip urnai juos užklupo, 
kad jie neturėjo laiko šauti.

Miesto centre policija už
klupo gemblerių kliubą su 
didele suma pinigų. Suėmė 
16 gemblerių ir išvežė visą 
seifą su pinigais. Ant Fal- 
mer avenue susekta kitas 
toks pat kliubas; tenai areš
tuota 32 šuleriai.

Be to da Detroitas yra la
bai privisęs pasileidusių mo
terų. Yra tokių gatvių, kur 
jos sėdi prie langų ir barški
na paišeliais i stiklus, o ka
da praeinantis vyras pažiū
ri, jos tuojaus moja galva ir 
šaukia ji i vidų.

Darbai Detroite pradeda 
mažėti. Daug darbininkų 
yra privažiavusių iš kitur, 
bet dirbtuvės ir vietinius 
pradeda jau atleisti: kai ku
rios kompanijos dirba tik 4- 
5 dienas i savaitę. Bedarbiu 
priskaitoma i 5,000. Taigi iš 
kitur tegul tuo tarpu niekas 
čionai nevažiuoja darbo jieš- 
koti. Ten betūpjs.

SUARDYTAS VISAS 
BLOKAS.lia reikalauja,: 

pripažintų ją 
de ure.

Keliatas di< nu atgal bol
ševikai 
žmonėms ir v 
kad Kvnai pripažinę sovietų 
valdžia de jure ir kad tuo
jaus busią užmegsti diplo
matiniai santvkiai tarp Ru- 
sijos ir Kynų. šitą bolševikų 
"laimėjimą” RusijosJaikraš- 
čiai apskelbė didžiausiomis 
raidėmis ant pirmutinių sa
vo puslapių.

šitaip bolševikams besigi- 
_____________ riant. iš Pekino atėjo žinia, 

ĮN AMIS SI RIŠO MOTINĄ Kynu valdžia atsisako 
IR I ŽPUOI.Ė DUKTERĮ. :daskvo? ręz™a pripažinti.

j i • . - • " ■ liesa, kad dervbos dėl to
£ „it»esteiyie. ne-. ri a„im0 buvį t Rusi. 

h t.%; ’ ° r vt_ & i>' Kvnu atstovų vedamos

-L A f » venaati P° £r- r net sutartis jau buvo pa- 
t a t > <larvta, tečiaus kai reikėjo

ridon išgirdo, kad kitam ita užtvirtinti> tai

<■- "t- u- - Kvnu valdžia atsisakė,
te klykia. Ji nubėgo i ta r.
kambarį ir pamatė, kad’ioš' S'toks kynų valazios pasi- 
inamis (burdingieris) tiras-. .?lnoma: ,Ya ,kel?“s
ko pasivertęs jos dukterį. įf bolseiikams .n, buvo dide- 

Motina norėjo dukterį ginti. 0 .]u0
tai Įnamis ją surišo, užkim- jiejpa&itkubino ti
so bumą, ir tada įsitraukė pangirtk kad juo.-

merginą i miegama ji kam- Jau l’riPaziri<)- 
bari ant lovos. Mergina sau- _ Nestebėtina,, todėl, kad 
kėši pagalbos visu balsu, bet Maskva baisiai ant _ Pekino 
tas nieko negelbėjo ir pikta-; S1?pyk0- h’ ši utarninką ži- 
daris savo tikslą pasiekė, mes jau sako, kad Maskva 
Paskui jis iššoko per langą nusiuntusi Kyią valdžiai ul- 
ir pabėgo. Policija dabar jo ’’ ’

jieško.

SUĖMĖ $100,000 \ ERTeS 
ŠMUGELI.

Pereitą sąvaitę ant laivo 
"Condi Verdi”, kuris atėjo 
iš Italijos, Amerikos muiti
ninkai Nevv Yorko uoste ra
do $100.000 vertės šmuge-

Taigi ši byla bus gana pai-i lio, kuris susidėjo iš auksi 
ni. Nors kuo ji pasibaigs, iš nių daiktų, draudžiamų vai: 
kalno negalima tikrai pasa-. - • • livrui m ‘M LAI

no teisme buvo pirmutinis pyti, tečiaus mes esam linkę tokių daiktų. 
Klausinėjimas. Teismas pri- manyti, kad kun. 
pažino b\ lai pakankamo pa- nieko nepeš

...........  ' Vietos lietuviams šita by
la. tai tikra sensacija, ši 
utarninką teismo, salė prisi
rinko pilna beveik vienų lie
tuvių. Katalikai ir sandarie- 
čiai čia užinteresuofi tiesio
giniai—vieni < ’ 
Garmų, kiti su Šliakiu. Ko
munistams gi žingeidu pa
žiūrėti iš šailes, todėl ir Mal
ka Plepys su savo kompani
ja atlapsėjo nosĮ atkišęs. 
Apskritai imant, lietuvių

mato, bet nesiėmė jos spręs
ti ii- visą reikalą perdavė 
"Grand Jury.” Byla bus 
klausoma balandžio mėnesy
je. Tuo tarpu teismas pa
statė "Sandaros" redaktorių 
po areštu ir nustatė $1,000 
kaucijos. Ivaškevičius su 
savo pačia šitą kauciją už
statė ir p. šliakys likos išleis
tas iki sekančiai bylai.

Toj korespondencijoj, dėl 
kurios kun. Garmus prikibo 
prie Sandaros redakto- buvo i 150 žmonių, 
maus, buvo pasakyta taip:

"Didžiuma Amerikos lie
tuviu atsimena pagarsėjusi 
kartuvėmis’ kunigą Garmų, 
kuris važinėdamas Ameriko
je po lietuvių kolonijas rin-

t

i

pasigyrė Rusijos 
sam pasauliui,

Garmus

tų, svaiginamų gėrimų ir ki

eina su kun. kambaryje jos 17 metų dūk-

ARMIJOS KAPITONAS 
NUSIŠOVĖ.

Armijos bute So. Bostone 
i panedėli buvo atrastas nu- 

. . . . .. sišovęs kapitonas Deeming.
ao pinigus įsteigimui Lietu- jįs buvo paskirtas prie par
koje skelbiamų mašinerijų, davinėjimo armijos sandė- 
ani kurių pakabins tuos, ku- įių ii- per jo rankas ėjo daug 

Galimas daiktas, 

mos kun. Garmaus kankini- prakišo ir dėlto nusižudė, 
mų, aukojo kiek F_ 
mos. net Lietuvos Paskolos

Kunigas

i ie neaukaus jo sumanimui. pinigu.
Žinoma, davatkos bijodr- pa(] jįs tuos pinigus kur nors 

išgalėda- ’ ______

$100 BAUSMĖS Už KĖSI
NIMĄSI ANT SAVO 

GYVASTIES.
Ne'.vbedforde, netoli Bos

tono. teisėjas Milliken nu
baudė ant $100 tūlą Teixėi- 
rą. kad šis norėjo nusišauti 
ir Įvarė sau kulką i šoną.

mų,’ aukojo kiek

bonus atidavė.
Garmus, surinkęs didelę pi
nigų sumą, ištuštinęs bai
liams ir davatkoms kišenius, 
išvažiavo i Lietuvą. Dava- 
žiavęs Vokietiją, susipažino 
su dviem mergom, su kuriom 
gyveno visą laiką. Praleidęs 
visus pinigus, atsiminė, kad 
dar liko Amerikoj užtekti- į 
nai 'liurbių.' nuo kurių gali
ma išvilioti netik pinigus, ' 
bet ir likusius L. L. Paskolos

REDMONDAS NUNEŠĖ 
$10.000.000 ŽMONIŲ 

PINIGŲ.
Pasirodo, kad šita milži- 

.... niškoji Redmondo firma,
bonus. Sumanė grįžt i Ame- puria valdžia anądien užda- 
riką. Atvykęs darbą prade- vra surinkus iš žmonių 
.1° nuo C amoridge, ir 1.1. nemažiau kaip $10.000.000. o

Kaip matote, koresponden-Yurt0 pas ja jpj šiol sužinota 
cija yra labai žiopla. Gar-|vos tik apie $250,000. Vadi
mu^ čia kaltinamas tokiais' 
nusidėjimais, kuriu ”Sanda-Į 
ros” redakcija niekad nega
lės prirodvt. Nes kaipgi 
prirodvsi, kad jis išleido su
rinktus pinigus gyvendamas 
visą laiką su mergomis? 
Juk tų merginų iš Vokieti
jos nepargabensi jeigu jos 
tenai ir butų. Bet dar dide
lis klausimas, ar jos yra?

Tečiaus ar tas sudaro kri
minali šmeižimą, tai irgi 
klausimas. Nes kriminalis 
šmeižimas būna tik tada, 
kada laikraštis užmeta žmo
gui kriminali darbą. Gyven
ti gi su merginomis nekaltai 
nėra kriminalis darbas; o 
korespondencijoj nepasaky
ta. kaip kun. Garmus su to
mis merginomis gyveno. Jis 
galėjo gyventi su jomis po 
vienu stogu labai padoriai. 
Kriminalis darbas butų tik
tai išleidimas svetimu pini-

naši, apie $9,750,000 žmonių 
[pinigu yra pavogta. Tuos 
pinigus žmonės sukišo tai 

: apgavikų firmai pirkdami

i
I

savo tikslą pasiekė. nics.

I)EL CUKRAUS UŽMUŠĖ 
7 ŽMONES.

Iš .Manilos pranešama, kad 
netoli nuo tenai tarp dvieju 
ūkininkų kilo ginčai dėl cuk
rinių nendrių. Susivaidiju
sieji pradėjo šaudytis ir 
žmonės tapo užmušti.

i

MAIŠTAS ANT LA1V O.
Ant amerikiečių aliejaus 

laivo ”Marv Luckenback” 
jurininkai pakėlė maištą. 
Kapitonas išsiuntė apie tai 
žinia bevieliu telegra/u. 
Tuoj pribuvo valdžios laivas 
”Saco” ir sukilusius jurinin
kus suėmė.

timatumą. reikalaudama sau 
pripažinimo. Savo ultimatu
me Maskva sakosi lauksian
ti tiktai 3 dienas.

Ką bolševikai mano dary
ti po trijų dienų, jeigu Kynai 
ji? nepripažins, Maskvos te
legrama nesako.

Bolševikai yra tos „nuomo
nės. jog Kynai staiga atsi- 

isakė juos pripažinti dėlto, 
kad tam pasipriešino Ame
rikos. Franci jos ir Japoni
jos diplomatai.

Jausdamiesi, ----------------------
patriotai Areštuoti lietuviai banditai.

kanuose naują karą, kad pri- i u
siplėšus daugiau žemiu. Ju et ljerelt4 skaitę 
pašonėje vra didžiojo karo 1080 bomba aat

- * - ■ i a\enue ir suardė beveik visą
i bloką tarp St. Antoine ir 
iBeaubien gatvių. Bomba 
i buvo padėta po graikų resto
rano laiptais ir sprogdama 
išvertė visą restorano sieną 
ir sužeidė 25 žmones. Spro
gimas buvo toks smarkus, 
kad tame bloke išbirėjo be
veik visų namų langai ir že
mė taip sudrebėjo, kad dau
gelyje vietų tinkas nukrito 
nuo lubų ir užbėrė miegan
čius žmones, nes tai atsitiko 
;nakties laiku, kuomet ramus 
žmonės jau miegojo. Tame 

: restorane, ties kuriuo born- 
j ba buvo padėta, policija ra
do kraujais aptaškytus sta
lus ir grindis. Gatvė tapo 
užberta langu stiklais ir 

i mūrų skeveldromis. Net 
j veidrodžiai barzdaskutyklo- 

se sutrupėjo. Dievas neap
saugojo nei katalikų šv. Ma
rijos bažnyčios—jos langai 
taip pat išlakstė, o parapinėj 
mokykloj prie tos bažnyčios 
langai buvo net su romčiais 
išversti. Gi ligonius iš šv. 
1 iarijos ligonbučio reikėjo 
vežti kiton vieton. Tos pa
rapijos kunigas sako, kad 
nuostolių parapijai pridary
ta ant kelių tūkstančių dole
rių. Dabar, žinoma, jam bus 
gera proga aukų parinkti.

Ant rytojaus visas blokas 
i išrodė kai po karo ir žmonės 
.tūkstančiais ėjo žiūrėti. Iš 
ryto subėgo visi Detroito 
gembleriai pažiūrėti, kaip 
tas kazirninkų lizdas tapo 
[išdraskytas, 
s Sanrišy 
įsprogimu vėliaus detektyvai

I nuvarginta Bulgarija, ir ser- 
jbai pradėjo prie jos kabintis, 
! žinodami, kad ji negalės 
[jiems atsilaikyti. Bulgarijos 
[pasienyje serbai jau sutrau

kė keturias divizijas armi
jos ir apskelbė 4 metų atsar
ginių mobilizaciją.

VISA LIETUVA PASIKĖ
LUS BĖGTI AMERIKON.

Telegrama iš Kauno sako, 
kad beveik visa Lietuva no
rėtų važiuoti Amerikon. Pas 
Amerikos konsuIĮ Kaune 
emigrantų esą užsiregistra
vusių jau pakankamai 7 me
tų kvotai išsemti. Ilgiausios 
eilės žmonių stovi prie kon
sulo. tikėdamiesi gauti vizą 
Amerikon. Tos eilės neišsi- 
skirsto ir nakti. Atvažiavę 
iš toliaus žmonės neturi kur 
prisiglausti, tai aplinkinės 
krautuvėlės Įsileidžia juos 
už tam tikrą mokesti pergu 
lėti ant purvinų grindų.

Šitą žinią išspausdino 1 
kovo Bostono "Herald.”

i

’ GRANI) JURY” APKAL
TINO 99 KLIUKSUS.
Herrin, III. — Specialis 

’ Grand Jury” čionai apkal
tino 99 Ku Klux Klano na
rius dėl riaušių ir žmogžu
dysčių šioje apielinkėje. Pro- 
hibicijos agentas ir apmoka-* 
masai kliuksų vadas Young 
yra kaltinamas 55-kiais pra
sižengimais. Jisai su kliuk- 
sų gaujomis buvo suterori
zavęs visą šią apielinkę. Ne
va blaivybę vykindamas, jis 
naktimis laužėsi i žmonių 
namus, darė kratas ir areš
tavo ir mušė ramius pilie
čius. Jis buvo tiek Įsigalė
jęs, kad nuvertė šio mieste
lio valdžia ir valdininkus už- 

su tuo bombos'?arS„kalėj™an- ,Dabar.P

- j sitas pairiotiskas karzygis 
iiGėnS'ant Centrai'Stoties ',ati sėdi už geležiniu grot,, 

du gemblerių. tūlą Franką 
Eomarito ir Pietro Corrade. 
Sakoma, kad mėnuo atgal 
Bommarito buvo tame res
torane šautas, todėl keršy
damas ir padėjęs tą bombą. 
Be to da jis ir jo kamarotas 
yra kaltinami plėšimuose ir 
nužudyme Ivano Novako 
tris savaitės laiko atgal.

Banditizmas Detroite la
bai išsiplatinęs. Net lietu
viai pradėjo tuo amatu užsi
imti štai anądien Jonas 
Ma—nis ir Juozas P—kas -<

FRANCI ZŲ PINIGAI 
PAKILO.

Kaip buvo "Keleivyje" ra
šyta. pastaruoju laiku smar- 

krito francuzų pinigai, 
frankų galima bu- 

gauti jau už $3.- 
Bet New Yorko Wall 

Streeto karalius Morganas 
davė Franci jai $100,000,000 
paramos, ir francuzų pini
gai tuojaus pašoko, ši pane
dėli ant Ne\v Yorko biržos 
už 100 frankų reikėjo mokė
ti jau $5.00.

Morgano bankas yra par
davęs Amerikoje labai daug 
Franci jos bonų. todėl jam 
rupi jos finansus palaikyti, 
nes jeigu jie susmuktų taip 
kaip susmuko vokiečių mar
kė arba bolševikų rublis, tai 
ateityje Morganas negalėtų 
parduoti Amerikos publikai 
jokių bonų.

kiai
100 

vo
80.

: Iš KASYKLOS IŠIMTA 128 
LAVONAI.

Iš Utah Fuel Co. kasyklos, 
kur užpereitą subatą ivvkc 
ekspliozija ir užbėrė 175 an
gliakasius. išimta jau 128 la
vonai. Tolimesnis gelbėjimo 
darbas turėjo būt pertrauk
tas, nes kasykloje išsiplėto
jo didelis gaisras. Gali būt, 
kad kasyklas reikės užtvink- 
dint vandeniu, nes vistiek 
jau nėra vilties, kad likusie
ji tenai žmonės butu gyvi.

DAUG AREŠTŲ 
VO.JE.

Helsingforso 
bolševikų šnipai 
susekę Maskvoje 
suokalbi prieš dabartinę val
džią. Kada "čeką" apsupo 
tuos namus, kur suokalbi
ninkai laikė savo susirinki
mą. iš namų pradėjo šaudyt. 
Buvo pašaukta kariuomenė 
ir galų gale susirinkimas 
buvo suimtas. Susirinkime 
buvo išviso 56 darbininkai, 
kurie atstovavo daug pla
tesnes organizacijas. Visi 
buvo suimti ir nugabenti ka
lėjimam tečiaus 13 suimtųjų 
pabėgo.

Iš paimtų dokumentų pa
aiškėję. kad suokalbio tiks
las nuversti bolševikų val
džią. ir kad prie šito suokal
bio priguli ne vien tik Mask
vos darbininkai, bet taip 
pat Charkovo. Dono basei
no ir daug raudonarmiečių. 
Kita žinia priduria, kad 
Ukrainoj esą labai neramu, 
nes einą paskalai, kad bus 
didelės žydų skerdynės, ku
riose busią plaunami visi 
žydai komisarai. Ukrainos 
žydai nusigandę jau bėgą 
I’.esarabijon.

MASK-

žiniomis, 
("čeką") 

dideli

iBAISI EKSPLIOZIJA 
LAVFRENCE.

Latvrence, Mass.—Vietos 
gazo kompanijos dirbtuvėj’ 
Įvyko baisi ekspliozija. kuri 
girdėjosi už kelių mylių. Te
čiaus žmonių tuo laiku dirb-

! kentėjo.

Į
I
I
I
II

visokius šėrus ant taip vadi-[f^j nebuvo ir niekas nenu- 

namo išmokesčio plano.

$250 Už JUODĄ AKĮ.
Tūlas laikas atgal viena

me Providence’o hotelių bu
vo "rinktinių žmonių” ba
lius. i kuri Įžanga buvo $20. 
Laike to baliaus du "dže^tel- 
manai” susipyko už vieną 
merginą, nes . abudu jos no-i 
rėjo. "Džentelmanas" vardu 
Reed kirto "džentelmanui” 
Bowenui i aki, kuri tuojaus 
pasidarė juoda. Mister Bo- 
v. en apskundė misteri Reedą 
i teismą, reikalaudamas $2.- 
000 atlyginimo. Dabar buvo 
teismas ir prisaikintujų 
suolas nusprendė, kad mis
ter Bowen užmokėtų nuken
tėjusiam misteriui $250.

i

MOTINA SUDEGĖ 
SU VAIKAIS.

Indianapolyje pereitą ne
dėldienĮ sudegė Stovall’ų šei
mynos namas. Gaisre žuvo 
motina ir 5 vaikai.

PRINCAS 12 SYKIŲ NU
PUOLĖ NUO ARKLIO.
Anglijos sosto Įpėdinis. 

• Prince of Wales, jau dvyJik- 
[tu kartu nusirito nuo arklio 
[lenktynių bėgdamas. Laik

raščiai Įspėja ji. kad jis mes
tu tą sportą, nes jei 13-tą 
syki nukris, tai tikrai spran
dą nusisuks.

Nedidelis butų pasauliui 
nuostolis!1

AMERIKONAI LEKIA 
APLINK ŽEMĘ.

ši panedėli keturi Ameri
kos armijos lakūnai leidosi 
orlaiviais lėkti aplink žemę, užpuolė Stepą Šimkų jo pa-1

Alaską, ties namuose, užmetė kald-1
AUDEKLINES.

Massachusetts 
šiandien dirba 
audeklinės, 
ką. todėl daug 
yra be darbo, 
nes, odų ir gumos pramonė
je tas pats. Tik geležies ir 
statybos darbai eina neblo
gai.

Jų kelionė eis per j 
Japoniją. Korėją. Kynus. In
diją, Persiją, Turkiją, Bal
kanus. Austriją, Vokietiją. 
Franciją ir Angliją. Iš Ang
lijos i Škotiją, o iš tenai per 
Islandiją ir Grenlandiją i 
Kanadą, gi iš Kanados Pr 
Bostoną ir New Yorką į 
Washingtoną. Iš viso šita 
kelionė turės 30,000 mylių ir 

eis per 23 šalis.

VOKIETIJOJ BADAUJA 
2,500.000 VAIKU.

Washingtono žiniomis. 
Vokietijoj dabartiniu laiku 
yra 2,500.006 vaikų. 
negauna pakankamai nuils
to. Badu nusilpninti iie 
greitai apserga ir miršta.

kurie

rą ant galvos, surišo, paskui 
pakišo po lovą ir atėmę $1,-’ 
787 pinigu pabėgo. Šimkus 
buvo parsinešęs tuos pinigus 
iš banko išmokėti savo kos- 
tumeriams už čekius. Mat, 

’er Detroito Brass Company sa
vo darbininkams algas moka 
čekiais, tai Šimkus priimda
vo iš jų tuos čekius ir užmo
kėdavo pinigus.

Banditams pabėgus, Šim
kus atsirišo ir davė žinią po
licijai. Policija pasivijo pik
tadarius Lincoln Parke ir 
pradėjo šaudyt. Vienas va
gių tapo jieršautas per vei
dą ir per petį. Kitas pasida
vė sveikas. Policija rado pas 
juodu $1,800. Banditai taip-

valstijoj 
beveik visos 

tik nepilną lai- 
darbininku 

Rūbų, avali-

SUĖMĖ PLĖŠIKĄ.
Greenville. Ky.—Policija 

suėmė čia žmogų, kuris su- 
Ivg fotografijų labai pana
šus i G. Chapmaną, kuris ne
toli Bostono yra apiplėšęs 
banką, o New Yorke apru- 
bavojęs pašto troka ir pa
grobęs už $500,000 siuntiniu.
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”N U’JIENU” Jl’BILE- [ Pasekmės yra tokios, kad 
JUS. iLouisianoj, kaip parodo 19-

” Naujienos” švenčia 10 ?? T.etV ceiįz.ąs’ Xra nuo

metų savo gyvavimo jubilė-j 
jų. šitam įvykiui pažymėti,;

šimčių beraščių žmonių. 

New Mexico valstijoj gy- 
jos išleido gražų 40 puslapių ventojų didžiuma taip pat 

jubilėjini numerį.
"Keleivis" sveikina "Nau

jienas” šito jubilėjaus susi
laukusias ir linki joms kuo- 
geriausios kloties ateityje.

Mums smagu matyti 
"Naujienas” apvaikščiojant 
10 metų sukaktuves deltoj 
kad jos vra socialistinis bažnyčia su savo parapinė- 
dienraštis, ir prie to da pir- mis mokyklomis trukdo 
miltinis lietuvių dienraš- žmonių švietimą ir neša 

tis Amerikoje.
"Naujienos” įsikūrė 1914 J 

metų pradžioje, taigi dar kų bažnyčios dvasia 
prieš Pasaulinį Karą. Iš griežtai priešinga 
pradžios jos ėjo syki į savai- lies demokratybei ir konsti- 
tę. bet kilus karui virto tucijai. _ Konstitucija čia 
dienraščiu. gvarantuoja pilną žodžio.

Pirmutinės Naujienų” spaudos ir sąžinės laisvę, o
dienos buvo gana sunkios. Romos katalikų bažnyčia 
Didžiausia kliūtis buvo sto- atmeta visas laisves ir ant 
ka pinigų. Paskui prisidėjo visko deda savo juodos cen- 
dar du dienraščiai-konku- zuros leteną, 
rentai, klerikalų "Katali
kas” ir tautininkų "Lietu-, 
va.” Jie darė didžiausių pa-, 
stangų, kad musų Idėjos. 
dienraštį sunaikinus.

Bet šitoje kovoje žlugo 
abudu "Naujienų” priešinin
kai. žlugo "Katalikas,” žlu
go "Lietuva,” ir žlugo tų 
dviejų laikraščių leidėjų 
bankai.

Pasibaigė kova su kleri
kalais ir tautininkais, tai at
sirado bolševikai, kurie pra
dėjo atakuoti "Naujienas” 
da smarkiau, negu jas ata
kuodavo dešinieji.

Tečiaus po sunkių mušiu 
'Naujienos" atsigynė nuo 
visų priešų ir šiandien jos 
yra didžiausis, geriausis ir 
daugiausia mėgiamas dien
raštis musų išeivijoje.

\;/,j?.:nkas taipgi ir pilie. 
t . Bi auskas turi būt žmo- 
ih; tarnas, o ne koks ten 

".Jų Ekselencija.”

L žeista, kad sitas ver- 
L-as nu>ižeminimas prieš 

kiekvieną valdininkėlį vi- 
>uv.-r.<.•: matyt pas katalikus, 
kuri?’ mokslas sako, kad visi 
znioiiė> yra lygus, nes visi 
vieno Dievo vaikai!

iDelei “Keleivio” ir 
“Sandaros’7 ginču.

rikos demokratijai. Amerikos 
visos mokyklos ir visos įstai
gos yra padaras pačių žmonių, 
kurie atmetė visokius kara
lius, vyskupus ir kiekvieną 
valdžią, kuri tik eina is vir
šaus.”

Tai ve. kaip kalba ameri
konai apie tą judėjimą, ku
riam priklauso musų ’ Drau- 

Igas.” Taigi, vietoj rūpintis 
apie "bedievius." tegul jis 
geriau apsižiūri, kad ameri
konai kartais neiškrauslytu 
iš Amerikos jo paties su 
švento Kazimiero ’teeseri-

• * • 
mis.

I

vra katalikai, ir bęraščių 
tenai yra 11 ir pusė nuošim
čių.

Tuo tarpu Iowos valstija, 
kur gyvena l>eveik vieni’ 
protestonai, beraščių turi 
vos tiktai pusę nuošimčio.

Iš to išeina, kad katalikų

► mokyklomis 
dienraš- žmonių švietimą 

kraštui didelę blėdį.

Negano to, Romos katali- 

yra 
šios ša-

"Nėra nei vienos Romos ka
talikų mokyklos—sako ’VVorl- 
d’s Work* rašytojas—kaip ly
giai nėra nei vienos Romos ka
talikų bažnyčios, kurios duris 
galima butų atidaryti be vieti
nio Romos katalikų vyskupo 
sutikimo. Visas švietimo ir 
pasižmonėjimo darbas pas Ro
mos katalikus turi vis turėti 
bažnytinės^ vyriausybės užgy- 
rimą: ar tai bus ' 
rupinės mokyklos vaikams, ar fcį par 
bėgimo lenktynės, ar nau.ia t

”JO EKSELENCIJA."
Šiomis dienomis Chicagon 

buvo atsilankęs naujas Lie
tuvos atstovas p. Bizauskas. 
Rašydamas apie jo atsilan
kymą, klerikalų "Draugas” 
sušunka:

”Lai gyvuoja Lietuva! Lai 
gyvuoja visi Jos atstatytojai! 
Lai gyvuoja .Jo Ekselencija 
brangusis brangios Tėviškėlės 
atstovas!”

Kaip matot, tai ir musų 
mužikų tauta susilaukė jau 
“ekseiencijų.” Pirma tokias 
vuodegas nešiojo tiktai len-

kunigai. 
liekanos.

Demo- 
i i šiukšlyną 
Amerika netu-

NENORI AMERIKOJ 
KATALIKU.

Kunigų "Draugas” aną
dien "išaiškino" savo skai
tytojams, kad dėl varžymo ( 

ateivvbės daugiausia esą 
kalti "lietuviški bedieviai." j 
Iš bedievių pasidarę socia
listai, iš socialistų bolševi
kai, ir tie bolševikai suren
gę Herrino apielinkėj ”sker- 
dvnę.” Amerikonai pamatę, 

kad triukšmadariai yra. at
eiviai, ir nutarę uždaryti 
ateivybei durte.

Bet patįs amerikonai vi
sai ką kitą sako. Jie sako, 
kad katalikai yra daug pa
vojingesnis Amerikai gai
valas, negu bedieviai ar bol
ševikai.
, Amerikonų magazinas 
”World’s Work,” kuris turi 
anie 1,500,000 skaitytojų, 
spausdina dabar visą eilę 
straipsnių po bendru ant- 
galviu: "The Immigration 
Peril” (Ateivybės Pavojus). 
Ir šio mėnesio numery tų 
straipsnių autorius nurodo, 
jog didžiausis Amerikai pa
vojus iš ateivybės yra tas, 
kad daug ateivių yra katali
kų.

Katalikai yra nepageidau-( 
jami Amerikai dėlto, kad 
juos valdo Romos katalikų ' 

bažnyčia, o šita bažnyčia 
yra didžiausis demokraty- 
bės ir progreso priešas.

Ir šito laikraščio rašyto
jas kalba ne tuščiais žo
džiais, bet faktais, kurių 
niekas negali užginčyti. Ji
sai ima 1920 metų Suvieny
tų Valstijų cenzą ir parodo, 
kad iš visų Suvienytų Val
stijų tamsiausia valstija 
.yra Louisiana, kur daugiau
sia yra katalikų. Prancūzai 
katalikai gyvena tenai jau 
su viršum 100 metų ir dau

gelis jų da nemoka anglų 
kalbos, nes kunigai liepia 
tėvams leisti savo vaikus į 
parapines mokyklas, kur 
"mokytojauja" nieko nemo-1 
kančios davatkos.

kų didžiūnai ir "augšti” ka
taliku bažnyčios 
Tai vis senoms 
vergijos palaikai, 
kratija šluoja Į 
visus titulus.
ri jokių kunigaikščių, jokių 
"ekseleneijų.” ir „daug ge
riau gyvena, negu tautos su 
visokiomis "ekselencijomis." 

Ir kodėl vienas, žmogus 
vadovėlis pa- turėtų lenktis prieš kita to- 

žmogų trilinkas ir 
vadinti ji "Ju>ų ekselenci- 

Kolumbo \ yčių kuopa—viskas ij” ap kitaip? Vergas lenk
tini turėti Romos katalikų davosi prieš i._ 
vvskupo sutikimą. Louisiano- 
je net valstijos istorija yra sa
votiškai parapinėms mokyk
loms parašyta ir vyskupo cen
zūra uždėta. Katalikų Enci
klopedija amerikiečių parašy
ta, Amerikoj išleista ir Ame
rikos publikai skiriama, ir tai 
su Romos katalikų bažnyčios 
cenzoriaus aprobaca.

"Visa tai j 
mos katalikų bažnyčios dvasia rnus neprivalo 
yra svetima ir priešinga Ame- "ekseleneijų.”

turėti nona dėlto, kad 
bijojo gaut mušti. Bet lietu
viai nėra p. Bizausko ver
gai. Kode! tad ji vadinti 
"ekselencija"? Ar jis pada
rytas iš kitokio molio ne
gu kiti musų žmonės?

Mes gyvename demokra
tijos gadynėje ir demokrati
nėje šalyje. Lietuva taipgi 

__ save skaito prie 
parodo, kaip Ko- nių respublikų.

demokrati- 
Todel pas 

būti jokių 
Kiekvienas

su. prigulėjusiu Sinclairui. per-! 
ėjo i Failo rankas.

"Taigi visų šitų transakci
jų pasekmė buvo tokia, kad 
neapkainuoiami aliejaus lau
kai. taip šventai valdžios ati
dėti laivyno aprūpinimui, nuė
jo privatinių žmonių naudai, o 
sekretorius Fall gavo užtai di
delę sumą pinigu.”

Kadangi visa tai atsitiko 
prie republikonų valdžios, 
tai demokratai šitą skanda
lą dabar iškėlė aikštėn, kad 

į sukompromitavus republi-
■ konų partiją, nes ateinantį 

rudeni bus prezidento rinki-
■ mai ir demokratai norėtų 
pravesti savo žmogų.

Ir reikia pasakyti, kad iš
keldami šitą skandalą aikš
tėn, demokratai uždavė re
publikonų partijai labai 

j skaudų smūgi. Tik bėda de- 
"Keliatas metų atgal prezi- mokratams, kad ir jie tokie 

denras ivilsonas rezervavo lai-jpat vagis, kaip ir republiko- 

v\”- reikalams keliat?, alie- nai.
aus laukų, taip vadinamą 

T<ar>.- Dome lauką \Vyoming 
valstijoj ir Rezervas Nr. L ir 
Nr. 2 Californijoj. Visi Ame- 
rikos karo laivai, statomi nuo 
1915 metu, yra kūrenami aiie- 
•um. Taigi šitie aliejaus lau
kai buvo būtinai reikalingi 
kra>to apsaugai.

Pradžioje 1921 metų laivy'- 
no <ekretorius Denby. prezi- 
dent liardingui sutinkant. 
:,er . ' T* tuos laukus \ idaus 
ILikalų Departamento žinion, 
nežiūrint, kad tam buvo prie-: 
-inv; visi laivyno admirolai it 
- ;.in \i<i žmonės, kuriems tik 
: ..ri laivyno reikalai.

Praslinko po to keli mėne- 
aliejaus magnato Ed-i 

r ■ L. Doheny sūnūs nusi-l 
ė i< Xew Yorko į Washmg-| 
;• i?rėpsi $100,000 grynų pi- Į 
.;. Tuos pinigus gavo Al 
t B. Fall. Vidaus Reikalų ■ 
.šlamento sekretorius. Už; 
.:Ti menesių ponas Fall 

■’omojo ponui Doheny! 
a?. i . *s laukus.

i -t r i ;. apie Teapot Dome
- yia lygiai sensaeinė. 

;.-.iu:o mėnesy, 1922 me- 
. -ekretorius Fall išnuomo- 

žemę H. F. Sinclair’ui. 
metų po tos transakcijos. ;

vertės

\I.1E.IAUS SKANDALO 
ISTORIJA.

Dabar Amerikos spauda 
k... •;> .a visokių straipsnių ir 
žir.i.t apie aliejaus skanda
lą. Rašoma apie tą skanda
lu tiek daug, kad papras
tai?. skaitytojui sunku ir nu
sivokti. kaip ir kas tenai 
yra. AVorld’s Work” kovo 
numeryje paduoda šitokią 
to skandalo istoriją:

;V

1

jo 
Už

*
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PASAKOS APIE 
AMERIKĄ

Lietuvos laikraščiuose 
kartais telpa Įdomių pasakų 

apie Ameriką, štai, "Lietu
vos" 35-tame numeryje skai

tome šitokia istoriją:

”New York 9-11. Pranešimu 
iš Palneto. Louisiana valstijos, 
to miestelio burmistro rinki
mai turėję tragingu pasekmių. 
Ponia R. \V. Clark. kuri buvo 
burmistru, bet ši Kart pralai
mėjusi rinkimus, kaltino savo 
oponentą p. 'Meyers prigaudi- 
nėjimu rinkimų metu. Po 
karšto argumento, p. Clark 
išsitraukė revolveri ir šovė i 
Meyers? sunkiai sužeizdama 
ji. Meyers išsitraukęs savoj 
revolveri ją ant vietos peršovė. 
Ponios Clark duktė tuomet iš
traukė iš mirusios motinos 
rankų revolveri ir šovė i Me- 
versą. bet nepataikė, o Meyers 
ją sunkiai sužeidė. Tuomet p. 
Clark sūnūs šovė i Meyers 
užmušė ji. Duktė miršta.”

ir

Laimė da. kad neišsišaudė 

visas miestas. Turbut toji 

ponia Clark ir Meyers netu- 
Liberty Bona- rėjo daugiau giminių...

•4 ■ .
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ARGI Aš NEŽINAU
— TAI GERIAUSIAS CIGA 
RETAS iš BILE KADA 
PADARYTŲ!”

<.

"KELEIVIO” SKAITYTO
JU REIKALAVIMAS.
A. L T. Sandaros 36-tos 

kuopos mėnesiniame susi
rinkime, laikytame 2 kovo, 
1923 metų, L. M. D. svetai
nėje, 142 Orr St., Pittsbur- 
gh, Pa., apart Sandaros rei
kalu, buvo paimtos ant ap-

* Jr” Keleivio" 
piovvnės.

"Keleivi"

svarstymo 
"Sandaros”

Kadangi 
"Sandarą” 
tų pačių narių 
reikalauti iš 
"Sandaros”, 
tuos tuščius 
ant visados, nes mums, to- 
liaus gyvenantiems, rodosi 
kad tai yra tik kelių kelei
viečių ir sandariečių ypatiš- 
ki piktumai, ir toliau.-, gyve
nantiems vieno ir kito laik
raščio skaitytojams šita po
lemika labai nepageidauja

ma.
Todėl mes reikalaujame 

užbaigti tuos ginčus ant vi
sados, o tvertis ko nors rim
tesnio švietimui musų liau
dies.

"Keleivio” ir "Sandaros’’ 
skaitytojai: (Pasirašo)

A. Vainorius, 
P. Savickas, 
P. Stanišauskas, 
F. Radziukėnas, 
Kranas Pikšris, 
John A. Katkus, 
.J. K. Mažukna, 
John A. Ripkas, 
J. Maskeliūnas, 
S. J. Kirmins, 
John Kazlauskas.

ir

keleiviečiai to nedarė, nes ži
nojo, kad daugiausia nuo to 
nukentėtų sandariečių or
ganizacija, kuri nėra dėl tų 
šmeižimų kalta.

Keleiviečiai visuomet no
rėjo gyventi su savo kaimy
nais sandariečiais geruose 
santikiuose. Kuomet Am
basadorių Taryba Paryžiu
je nusprendė atiduoti len
kams Vilnių, keleiviečiai

skaito daugelis Į kreipėsi i sandariečius su 
i tai nutarta! propozicija sušaukti Bosto- 

"Keleivio” ir 
kad liautųsi 
ginčus vedę

ne masini lietuvių mitingų 
ir pakelti protestą dėl išplė
šimo Lietuvai Vilniaus. San- 
dariečiai netik atsisakė tokį 

i mitingą su mumis šaukti, 
. bet dar atėjo susiorganiza- 
. ve triukšmo kelti, kuomet 
. mes ji sušaukėm. Jie pasiel- 
. gė tiesiog kaip chuliganai.
Ir kokiais tikslais jie visa 

. tai darė, mums ir ligi šiai 
dienai neaišku. Ot, n dos, 
staiga išėjo iš proto ir pra
dėjo kelti skandalą.

Na, draugai, pasakykite 
patįs, ar po šitokio "Sanda
ros" žmonių pasielgimo jus 
butumet tylėję, jei butuiųet 
keleiviečių vietoje? Žino
ma, kad nė. Ir "Keleivis" 

(negalėjo tylėti. Kaipo laik
raštis, jis* turėjo šitą atsiti- 

! kima aprašyti.

Vietoj nupeikti savo žmo- 
: riių nekultūringą pasięlgi- 
mą, "Sandara” da daugiau 
ėmė šmeižti "Keleivi’’ ir vi
sus jo artimus žmones.

Matydamas, kad susikal- 
1 bėti su "Sandaros” štabu 
• negalima, "Keleivis’’ pareiš
kė, kad jis daugiau su ja 
įnesiginčys, manydamas, kad 

*’jjai nusibos niekus taukšti 
į ir ji nutils.

•Tečiaus "Sandarai” nenu
sibodo. šmeižtai pylėsi ir 

Kad ir labai neno
rint, bet reikėjo tuos šmeiž- 

. tus kartas nuo karto atrem- 
ti.

Taigi matote, draugai,

REZOLIUCIJA.
Priimta A. L. T. Sanda

ros 36-tos kuopos mėnesi
niame susirinkime, laikyta
me kovo 2 d., 1924 metų, L. 
M. Draugijos Svetainėje. 
142 Orr ! ' ,

Kadangi A. L. T. Sanda
ros organas "Sandara” lei-U 
džiasi vis i gilesnius ginčus c 
už tuščia, i *****'T*?'’.. —**“t’'**’

Tai mes, 36-tos kuopos na-i

‘sandariečių mes niekad ne- 
^įsam užsipuolę ir jokio jų su- 

j^.sirinkimo neišardėm. Prie- 
i’Jšihgak mes visuomet juos 

, visuomet į jų 
! vakarus atsiiankydavom ir 

Uš-! visuomet gražiai juos. ”Ke- 

kiai matosi ypatiški piktu- kivyje’ paminėdąyom. Tr to
mai kelių sandariečių su' bar, kuomet Sandaros sta- 
"Keleivio” leidėjais.

Todėl mes reikalaujame, 
kad musų organas "Sanda- 

!ra” užbaigtų tuos ginčus 
; ant visados, bet tverttįsi 
Į naudingesnio darbo—ziure- 
itų savo brganizatiijos ;rėil<a- 
’hu ; . '!.

A.L.T.S. 36 kp. Komitetas.
Pirm. A. Vainorius, : 
Sekr. P. Savickas,, 
Ižd. .T. Mikeška.

Sl. Pittsburgh, Pa. T,sį

, i tu mes, ou-iva nuupuo nu-t——-------» --- ,/
iriai, nutarėm vienbalsiai 
kalauti. kad "Sandaros” re-; 
dakcija liautųsi vedus su, 
"Keleiviu" tuščius ginčus iri 
kad daugiau apie "Keleivį” 
ir jo "vištas" neminėtų, nes > 
sandariečiams, lobaus nuo!
Bostono gyvenantiems, aiš-l. . ...

j 
i

KELEIVIEČIŲ PAREIŠ
KIMAS. w
"Keleivio". redak- 
spaustūvės darbi

ninkams, yxa be 'galo sma
gu girdėti iš draugų pitts- 
burgiečįų toki sveiką ir iš-, 
mintingą reikalavimą.

Ginčai tarp "Keleivio” ir 
"Sandaros” ištikro yra tuš
ti ginčai ir visai be reikalo 
demoralizuoja ir be to jau 
labai sudemoralizuotą musų 
visuomenę.

"Keleivis" tų vaidų neno
rėjo. Juos pradėjo "Sanda
ra.” Ji šmeižė musų laikraš
ti per du mėnesiu, o įlies vis 

| tylėjome. Mes užprotesta
vome tiktai tada, kad# ji 
pradėjo vadinti mus ”tėvžu- 
džiais,’’ "judosiais,” "išdavi
kais” ir net ’bagimis.”

Už tuos kriminalius šmei
žimus "Keleivio" leidėjai ga
lėjo areštuoti visa "Sanda
ros” štabą ir uždėti areštą 

3nt "Sandaros" spaustuvės 
į. Tečiaus nu.

i
Mums, 

ei jos ir

’ ir kitų jos turtų.
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l’oas nuolatos eina prieš mite 
atakomis, mes tik retkar
čiais tuos užpuolikus pa juo
kiam. Tegul tik jie paliauja 
savo atakas, ginčai tuojau* 
sustos. ‘ ' . v‘. - \ .’i-J

Męs sveikinam'*Sanddroš 
36-tą kuopą, kad ji pirmuti-, 

nė viešai pareikalavo ’ iš sa
vo organo tuos ųięlęafn Be
reikalingus ginčus stistąb- 
dyti. '•

i>r ’ musv žodžTi
Lietuvoje dabar eirta du 

laikraščiu vienu’ vardu— 
"Musų Žodis.”. Vieną jų lei
džia Biržuose lietuviai evan
gelikai, o kitą' dabai- pradė
jo leisti Kauno žydai.

Kodėl žydai pasirinko ti
ki vardą, kokiuo evangeli

kų laikraštis eina jau treti 
metai, mes nežinome. Mato
ma, taip pasitaikė deltų, Kad 
apie leidžiamą . Biržuose 
laikrašti jie nežilojo. ' Bėt 
dabar, kuomet tas. jaji pa
aiškėjo, žydai turėtų savo 
laikraščio vardą, pakeisti, 
nes kitaip gali būt daug ne
susipratimu.

Nesusipratimų /ta jau. if 
dabar, štai, mes panųnėjom 
andai, kad ”Musū Žodis" 
yra Lietuvos žydri organą?, 
ir lietuviai evangelikai Ant- 
rrkje pasijuto jau užgauti— 
kam, girdi, "Keleivis”-*, jį 
laikraštį vadina žydy
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Kas skaito ir raže 
Tas duonos neprais © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neveikia 

To niekas uepeikt*

CHICAGO, 1LL.
Drg. P. Grigaitis skaitė 

Mokslo Draugams paskaitą 
temoje ”Kaip Dievas pasau

li tvėrė.”
Kovo 2 d., Raymond Cha- 

pel "Naujienų” redaktorius 
drg. Grigaitis skaitė paskai
tą apie sutvėrimą pasaulio. 
Publikos prisirinko pilna 
svetainė, net ir katalikų bu
vo atsilankiusių.

Reikia pasakyti, jog bib- 
liški dalykai yra taip painus 
ir nubodųs, kad .ne bile kas 
gali juos taip aiškiai ir pa
prastai išdėstyti, kaip drg. 
Grigaitis. Pasak prelegen
to, pirmosios tautos garbino 
tik dvasias, kurias jos skai
tė dievais. Taip begarbinda- 
mos steigė gentes, kartas ir 
padermes. Vėliau laukinės 
tautos pradėjo garbinti 
gamtą, jos stebuklingus ap
sireiškimus ir t.t. Laukinio 
žmogaus pasaulis labai 
trumpas. Jis tiek j j supran
ta, kiek mato akia. Primi- 
tyvis žmogus atsimena tik
tai kelis arba keliatą desėt- 
kų metų. Kultūros pas juos 
nei svajota nebuvo. Jis mai
tinosi ką rasdavo 
užauginta—ar tai gyvūną 
ar tai augmenį. jis imdavo ir 
valgydavo. Vienok dvasi
nis jausmas buvo ir pas pri
mityvi žmogų. Laukiniai 
sanprotavo, kad šviesa ne
priklauso nuo saulės— sau
lė tai taip sau atskiras žibu

rys.
Totemų dievas pataisė 

Australijos tautos dievo pa
kabintą saulę ant dangaus 
Šamo salose. Dievas Tan- 
galo pasiuntė savo dukterį 
pasodinti karklus ant Tan- 
galo sutvertos žemės, kur 
dievas Tangalo Įvertė Į ju
ras dideli akmeni ir ant jo 
augo karklai ir kitos žoles. 
Kalbėtojas sako, kad tai nė-

nių klajonės ir įsivaizdini- 
mai.

Dievas Yahualogium (Ya- 
hualogia yra tikras Biblijos 
padavimas—šventas raštas) 
padarė ant žemės dulkių 
žmogų ir taipjau kiekvieną 
gyvulį tokiu pat budu daręs. 
Gi kitur (toj pačioj Bibli
joj) sako, kad veiskitės ir 
dauginkitės. Da kitur sa
ko, jog tik Adomą tvėrė, o 
paskui J ievą sutvėrė iš Ado
mo mėsos gabalo ir 1.1. Die
vas pirmiesiems žmonėms 
gyvūnus suteikęs Rojuj, ku
rie buvo sausumos gyvūnai, 
o kur jurų gyvūnai buvo? 
Mokslas tokius dalykus su
pranta visai kitaip. Pirmie
ji musų žemės milžinai—gy
vūnai atsirado vandenyje ir 
tik laipsniškai išsivystė Į 
sausumos gyvūnus. Bet ir 
Biblijoj pasakyta dar prie
šingai, kad pirmieji gyvūnai 
atsiradę vandenyje.

Tai tokia maždaug drg. 
P. Grigaičio buvo paskaita.

Dail. M. š—kis.

pai perbėgdamas Lietuvos rumus Vilnijoj. Rezoliucija Kalbėtojų buvo 2, o kiaušy* 
...... -- tojų 20 (17 vyrų ir 3 mote-

rįs). Pirmas kalbėjo koks 
ten VVeisas iš Brooklyno. .Jo
kios temos jis neprisilaikė. 
Kalbėjo apie viską. Ant ga
lo "pavėlino” komunistėms 
moterims nusikirpti plau
kus ir liepė vyrams už tai 
nesibarti, nes be plaukų esą 
mažiau truoelio: jeigu at- 
sii anda plaukuose gyvų 
daiktų, tai kirptaplaukėms 
nereikia nei šukų, galima su 
sauja tuos gyvūnus iš plau
kų išgaudyti ir išmėtyti. Su

gamtos

jos.” Girdi, komunistai yra 
visur stiprus (kaip išsige- 
ria—K.) ir netrukus visos 
valdžios bus jų rankose.

♦ ♦ ♦

"Keleivio” No. 10 buvo 
pasakyta, kad Steponavi
čius jau likviduoja savo 
munšainišką biznį ir įeiigia- 
si užimt S.L.A. sekretoriaus 
vietą. Kad nereiktų ”mu- 
fytp samogonkos, tai pasi
kvietė į talką Pruseiką tą 
skystimą ištuštint, fuiiu 
prie to pridurt, kad i talką 
buvo pakviestas netik Pru- 
seika, bet ir daugiau drau- 
gučių (Weisas, Bukaveckas 

ir kiti \ Kursokas.

Sėkmingiausia bene vei
kia savo srity tai vyčiai. Vy
čiai vedami jų "dvasiškų tė
vų” įstengė sėkmingai me
keno nekliudomi vykinti sa
vus sumanymus. Kadangi 
pas vietos lietuviu.' yra iš
sidirbęs supratimai, kad 
"progresyviai nezii.o, ko jie 
nori ir pešasi už vadovys
tę.” nes principų skirtumas 
didelei didžiumai žmonių 
yra nežinomas, todėl dabar 
jie greičiau paremia vyčius, 
negu kuriuos kitus.

Visa tai paėmus atydęn 
darosi nedrąsu ką nors rim
to pradėt veikti, jeigu neat
simintum senesnių iaikų ir 
nepažvelgtum giliau į tai, 
kas buvo vakar ir kas yra 
šiandien. Giliau pažvelgus 
į bėgančius dalykus pama
tai, kad progresyviai, kur 
vakar suklupo, šiandien jie 
vėl ima atsipeikėt ir stoja 
ant savo kojų. Progresyvė 
musų visuomenė lyg ir pri
sipažįsta, kad ji padarė 
klaidą vakar, bet šiandien ji 
iau nežada atkartot tų klai
dų ir tas priduoda vilties de
lei geresnio rytojaus. Pa- 
veizdan, dveji metai atgal 
net baugu buvo ištart žodį: 
socialistas,"Keleivis”, "Nau
jienos.” šiandien jau žmo
nės yra kitoki. žodis socia
listas jau nebaisus, "Kelei
vį” žmonės gaudo. "Naujie
nų” jei 
įkaito, 
kiausia 
įbrukta 
žmonių 
oleruojama.

Kad padėjus žmonėms jų 
pastangose blaivai protauti 
ir sparčiau žengti progreso 
ink, L.S.S. 116 kp. rengia 
irakalbas kovo 23 d. Lietu
vių Svetainėje, Dix ir 25 gt. 
Kalbės drg. P. Grigaitis te
mose: "Kaip dabar išrodo 
Lietuva” ir "Amerikos dar
bininkų reikalai.” Prakalbos 
prasidės 1:30 po pietų.

Šios progos turėtų nepra- 

’eisti nei vienas lietuvis dar
bininkas ir darbininkė, nes 
drg. Grigaitis ne agitacijos, 
> pamokos tikslais kalba.

P. Darbininkas.

istoriją, nuo didžiųjų Lietu- vienbalsiai tapo priimta, 
vos kunigaikščių, kuomet Ant pabaigos dar trumpai 
Lietuva buvo nepriklauso- kalbėjo atvažiavęs iš Chica- 
ma ir galinga, kaip paskui gos svečias A. Ūkelis, 
ji per šimtmečius buvo pa
vergta ir kaip 16 d. vasario eilė dainų 
1918 m. ji vėl apsiskelbė ne- kas publikai labai patiko, 
priklausoma. Baigdamas Pasibaigus programų) 
kalbėti drg. Juzeliūnas per- rengėjus apspito amerikonų, 
skaitė draugijų priimtą re- laikraščių ’ ' ’
zoliuciją apie vidujinę I.ie- pribuvo 
tuvos politiką. Didele di
džiuma balsų rezoliucija ta
po priimta. Prieš rezoliuci
ją balsavo tik kai-kurios da
vatkos, nes rezoliucijoj yra 
reiklaujama, kad bažnyčia 
butų atskirta nuo valstybės 
ir mokykla nųp bažnyčios ir 
kad kunigams nebūtų moka
mos algos iš valstybės iždo.

Antra iš lietuvių kalbėjo 
K. Janulevičienė apie Lietu
vos vidujinius reikalus ir 
baigdama kalbėti perskaitė 
užuojautos rezoliuciją kun. 
Tumui delei jo incidento 
Kauno teatre. Rezoliucija 
tapo vienbalsiai priimta.

Trečias vietos lietuvių Kal
bėtojas buvo A. A. Žalpis. 
Publika pasitiko jį gausiu 
delnų plojimu. Jis kalbėjo 
karštai apie Vilniaus krašto 
lietuvių vargus. Baigdamas 
kalbėti perskaitė protesto _ _ _
rezoliuciją prieš lenkų žiau-navičiui, parengė prakalbas.1 nepamiršti "matuškos Rusi-įleistinai 

■šitos sistemos įvedimas žy
miai prisidėjo prie sumaži
nimo tu darbininku, kurie 

(daugiau ar mažiau nusima
nė apie darbą arba, kitais 

'žodžiais tariant, vadinosi 
i ”mekanikai,”nes toki darbi

ninkai yra atleidžiami ir jų 
vieton priimami neturinti 
prityrimo ir už pigesnę al
gą. Mažesnės gi firmos, ku
rios negali įsivesti sau "line 
system” delei mažumo dirb
tuvės ir darbo komplikaci
jos, tos visos įveda "piece 

larbas nuo kaval- 
Nuo kavalkų dirbant.

Apart prakalbų buvo visa 
i ir deklamacijų,

reporteriai, kurie

iš Omaha centro.
Jiems visas reikalingas in
formacijas suteikė J. Juodis 
ir adv. McCarthy. Ant ry

tojaus amerikonų iaikraš- , ---------------y__ —
čiai puikiai šį musų apvaikš- mažais išėmimais Weiso kal- 
čiojima aprašė, uždėdami.ba buvo rimta.čiojimą aprašė, 
didžiausius antgalvius.

I

Antras kalbėjo L. Prusei- 
šiame ap\aikščiojime da- ka. Jis pirmiausia pasakė, 

lyvavo visi lietuviai, tik šv. kad per paskutinius dešimts 
Antano parapijos klebonas metu viskas persimainė, net 
kun. Mikulskis nedalyvavo,,ir draugų veidai atsimainė, 
nors ir buvo kviečiamas da- Mat, Pruseiką pagal savęs 
ivvauti. .Jis net gi drįso baž- sprendžia ir apie kitus. Jo 
nyčioje niekinti ir plūsti šio išvaizda tai ištikro persi- 

> rmiapiiis. mainė' veidas išnnmn na.
I

DETROIT. MICH, 
x Darbininkų padėtis. 
Kaip sena yra Detroito 

istorija, turbut dar niekad 
šio miesto darbininkai ne
buvo taip išnaudojami, kaip 
dabar. Visos didesnės fif- 
mos įsivedė taip vadinamą 
”line system” ir ta sistema 
taip sutaisyta, kad darbi
ninkas negali atsitraukt 
nuo savo darbo nei ant mi- 
nutos laike darbo valandų 
ir jei jis nori kur nueiti, tai 
kitas turi tą vietą užimti ar
ba sustoja visas judėjimas

apvaiškč-iojimo rengėjus, mainė: veidas išpurpo, pa- 
Taip elgdamasis kunigas už- akiai pajuodo ir nudribo, 
sitraukė ant savęs lietuvių nosis paraudo—atrodo tik- 
neapyjkantą. ras "rome.” Visa Prusei.ios

Kipšas iš Pakampės, kalba susidėjo iš kolionių ir 
keiksmų. Pripliauškęs Viso

ckiu nesąmonių ant galo jis 
"pavelijo” savo draugu- 
čiams jr automobiliais pasi-

apvaiškč-iojimo

neapyjkantą.

SO. OMAHA, NEB. 
Iškilmingas apvaikščiojimas 
šešių metų sukaktuvių Lie

tuvos nepriklausomybės.
Vasario 17 d. So. Omahos 

lietuviai iškilmingai apvaik
ščiojo šešių metų sukaktu
ves Lietuvos nepriklausomy
bės. Apvaikščiojimą rengė 
vietos draugijų Sąryšis, prie 
kurio priklauso šios draugi
jos bei kuopos: 1) S.L.A. 87 
kp., 2) L.D.L.D. 27 kp., 3) 
T.M.D. 17 kp., 4) šv. Antano 
Draugi j’a, 5) Ligos Pašalpos 
Draugija, 6) Lietuvių Karei
vių Kliubas ir 7) šven. Pa
nos Marijos Ražančiaus 
Draugija.

Nors apvaikščiojimo die
noje iš ryto buvo negražus 
oras, bet į vakarą, vėjaliui 
papūtus, oras sušvelnėjo ir 
/ ” ’ . 1j

kraštų pradėjo plaukti i sve
tainę. Publikos prisigrūdo

ra tuščia pasaka, bet pieši- aPie 5 vaL - l>ublika *

mas laukinio žmogaus san-
ir j0 Permatomas pilni svetainrtalp kad nei 

kėdžių neliko, daugeliui pri
siėjo stovėti. Tarpe publi
kos matėsi nemažai ir pra
kilnesnių vietos amerikonų.

6 vai. vakare prasidėjo 
programas.’ Pirmiausia mė
tos lietuvių kareivių divizi-, 
ja vadovaujant So. Omahos 
legijono komendantui E. H. 
MeČarthv įmaršavo i sve

tainę nešini Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Numar- 
šavus kareiviams ant pa
grindų ir sustojus į glitą, A. 
Poškus atidarė vakarą įžan-' 
gine prakalba. Programo 
vedėju buvo F. Rlijunas.; 
Publikos akys buvo atkreip- j 
tos į sceneriją, kur uždan- j 
gai pakilus pasirodė nepa
prastas reginys: tris mažos 
mergaitės laiko prieš publi
ką po vieną didelį plakatą,, 
ant kurių buvo pažymėta 1) 
protestas prieš lenku žiau
rius darbus okupuotoj Lie
tuvoj, 2) kun. Tumo paveik
slas su pasveikinimu Lietu
vos liaudžiai ir 3) Lietuvos 
emblema. Toliaus buvo pa
lydovai su vėliavomis. Vie
na lietuvaitė (B. Zigmaičiu- 
tė) atvaizdavo Lietuvą, o 
kita (Bašąriutė)—Ameriką 
ir abidvi sveikinosi. Tame 
laike, p. Kinselienei vado
vaujant, choras sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos him<- 
nus. Potam buvo perstaty
tas kalbėti So. Omahos legi- 
iono vadas advokatas Mc- 
Carthy, kuris prisiminė apie 
svarbą šio apvaikščiojimo. 
oapasakojo apie pasaulinį 
karą, kuriame dalyvavo 
2075 Amerikos lietuviai, 
taip jau nupiešė sunkią lie
tuvių padėtį po caro jungu 
ir padarė palyginimą, kaip 
susiformavo Suv. Valstijos 
ir Lietuva. Publika šiam 
kalbėtojui gausiai plojo.

Toliaus kalbėjo lietuviai 
kalbėtojai. Pirmas kalbėjo :■ 

dvasiniai klajojančių žmo- drg. J. P. Juzeliūnas,, trum- ' -

gyvenimas.
Prelegentas privedė dar 

vieną mitą. Buvusi naktis, 
0 gyvybe kovojo prieš tam
są net per šešias dienas, kol 
šviesa atsirado. Reiškia, 
mitas pasakoja tiktai apre 
šešias dienas, kur dievas pa
saulį tvėrė, o septintą dieną 
pasiskyrė sau pasilsiui. Mi
tas nieko nežino apie prieš 
sutvėrimą pasaulio.

Šiaurinėj Afrikoj tautos 
manė, kad žemė yra didelis 
driežas, kurią sutvėrė die
vas Mažai. Tas dievas su
tvėręs pirmąjį vyrą danguj, 
o moterį ant žemės; pas 
juos moteris buvo skaitoma 
žemesne už vyrą. Kada die
vas nutarė duoti jiems gyvu
lių, tai padaręs ilgą diržą 
gyvulius nuleido iš dangaus. 
Tada tai jau pasidarė dide
lė tauta. Ką dievas nedarė 
vis matė, kad buvo gerai. 
Reiškia, jis pirma nežinojo 
ar tai bus gerai ar ne. Ank
styvesnėj biblijoj pasakyta, 
kad buvo tuščias vanduo— 
nebuvo žemės, o virš vande
nio skrajojo Dievo kvapas.

Kalitai po tvano iš vienos 
moteries ..sutvėrė daug žmo
nių, tai pasidarbavęs kalitų 
dievas. Taip ir Biblija pa
sakoja, kad Dievas liepė tu
rėti daug žmonių ant žemės.“

Pirmoj Biblijoj yra pasa
kyta, kai Dievas sutvėrė pa
saulį, tai paskui tvėrę sie
nas, kurios atskyrė vandenis 
nuo vandenų—juras nuo eže
rų ir t.t. O vėlesnė Biblijos 
falsifikacija yra ta, kad jau 
pasakoja, jog Dievas tarė ir 
taip stojosi. Prelegentas sa
ko, kad- tūkstančiai moksli
ninkų pirmiau skaitydavo 
Biblija ir nepermatė tokių 
žioplų Biblijos klaidų ir 
prieštaravimų. Jie nesupra
to mitologinių minčių kas 
Biblijoj ir yra surašyta, tai

I

•I

I

i
1

CLIFFSIDE, N. J.
Komunistų prakalbos.

Kovo 8 d. vietos komunis- važinėti (kas juos turi) ir
. ’ . ’ 1 * • d Vločlo JUUCJLUldZ?tai, vadovaujant k. Stepo-pamogonkos, issigerti tik dirbtuvėje> 0 tokis atsitiki-

Batų ir Čeveryku Darbininkų Unija
••

bent fanatikai ne
šis nuotikis kuoaiš- 

parodo, kad varu 
melaginga mintis Į 
protus neilgai yra

I
Jos Finansai

P
irmutiniame straipsnyje mes supažin- 
dincm skaitytojus su Batų ir Čeveryku 
Unijos uždaviniais, antrame straipsnyje 
apkalbėjome apie Batų ir čeveryku Unijos 
valdžią, o šiame straipsnyje supažindinsi

me su Batų ir čeveryku Unijos Finansais.

Pradedant nuo 1899 metų šios Unijos 
narių mokesčiai nuskirti po dvidešimts 
penkis centus savaitėje, du-trecdaliu ku
rių eina į Generali Ofisą ir padedami prie 
generalių fondų. Iš tų fondų mokama uni
jos nariams po $5.00 savaitėje ligos pašai
pos, nuo $50.00 iki $100.00 pabėgimo pa
šalpos arba pomirtinės ir po $5.00 savaiti
nės pašalpos streikuojantiems. Apart to, 
iš generalių fondų apmokamos visos kitos 
unijos išlaidos kaip skyriams, taip ir or
ganizatoriams, skelbimas Unijos Stampos, 
užlaikymas generalio ofiso kambarių ir 
daug kartų yra išmokamos algos Biznio 
Agentams, kur Lokalių Unijų fondai yra 
tušti ir negali užlaikyti agentų.

; V t ‘ . J C !*’ , : * ..

, . Nuo 1900. metų rU^iją išmokėjo ligos ir. 
pabėgimo pašaipomis, taipgi pomirtinėmis 
sumą S2,47.L322.37rir-Streikų pašalpomis 
$580,042.76. Ir šitos milžiniškos sumos 

» pinigų buvo išmokėtos be jokių nepapras
tų mokesčių be asesięentų iš narių pusės, 
atsižvelgiant-į tą faktą, kad narių mokes
čiai nuo 1899 pasiliko tie patįs, o a’oelnos 
išlaidos pakilo nuo 200'> iki 500%.

Nors Batų ir čeveryku Darbininkų Uni
ja visuomet pirmoj vietoj stato arbitraci- 
ją, negu streikus, vienok kuomet kitokio 
išėjimo nėra, ji išveda savo narius i strei
ką ir streikai didžiumoje būna pasekmin
gi. Keli streikai, kurie nepavyko jie 
buvo pralošti ne delei stokos finansų. Iš 
kitos pusės, yra tokių neprigulmingų uni
jų ir čeveryku pramonėj, kurios daugiau 
streikų pralošia negu laimi ir kiekvienu 
sykiu uždeda ant savo narių nepaprastus 
mokesčius arba asesmentus, kad išlygi
nus savo išla’ias, ir manoma, kad tie 
streikai tankiai iššaukiami tik tuo tikslu, 
kad butų galima uždėti asesmentus ir iš
lyginti skolas.

Batu ir čeveryku Darbininku Unija ir 
dabar finansavo streiką mieste Uincinnati. 
kuris tęsėsi arti aštuonis mėnesius. Strei- 
kierfca per tą visą laiką gavo savaitinę pa
šalpą ir jokie asesmentai ant nariu delei 
tos priežasties nebuvo uždėti.

Kitas streikas mieste St. Paul progre
suoja net nuo Birželio l, 1922 m. ir strei- 
kieriai per visą tą laiką gavo ir dabar te- 
begauna iš Unijos savo savaitinę pašaipą, 
o ant narių asesmentai vistiek nėra užde
dami. Priešingai, Batų ir čeveryku Darbi
ninku Unijos Iždas yra ant tiek didelis, 
kad gali gvarantuoti savo nariams visas 
pašalpas, kokios tik yra nurodytos Kons
titucijoj.

Batų ir čeveryku Darbininkų Unija 
įgavo reputaciją kaipo tvirčiausia finan- - 
sinė institucija Amerikos darbininkų ju
dėjime, prisilaikydama pasaulinio biznio 
obligacijų ir užtikrindama finansinę para
mą savo nariams. .Jos pareigą yra jHigeibėt 
.ir kitoki’Ą. praiuonių . unijoms, kurios yra 
surištoj ,sy. šita Uniją, šitie tikslai yja- 

. liąbriėmvvisados. i
<-■ ‘ c :
Mes žinome, jog yra tokių šiaučių, ku

rie. priklausydami prie šios Unijos ir prie 
kitų, tankiai išdrįsta kritikuoti Batų ir 
Čeveryku Unijos progresą. Vienok tie 
unijos nariai, kurie yra teisingi ir visuo
met permato dalykus, paprašys anų kriti
kų išanalizuot čeveryku pramonės situaci
ją, o tuomet jie pamatys, kad tik trečia 
dalis visų čeveryku pramonėj dirbančių 
darbininkų, apimant Suvienytas Valstijas 
ir Kanadą, yra organizuoti; kita trečia 
dalis eikvoja savo energiją ir pajiegas 
įvairiose neprigulmingose organizacijose 
ir, po to visko, mažiau negu 10% organi
zuotų darbininkų yra veiklus Unijos rei
kaluose, taigi kas yra iškovota šiaučių bū
vio pagerinimui, kaip tai pakėlime algų ir 
sumažinime darbo valandų, tai yra atsiek
ta pastangomis didelės mažumos veiklių 
šiaučių.
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VISUOMET STOJAM UŽ VIENYBĘ AVALŲ IšDIBYSTĖS AMATE.

BOOT AND SHOE WORKERS’ UNION
BOSTON, MASS.

CHAS L. RAINE
General Secretary—Trcasurer

PIRK ČEVERYKUS 
SU ŠIA STAMPA

PIRK ČEVERYKUS 
SU ŠIA STMPA

246 SUMMER ST
UOLUS LOVELY, 
General President

< bvork”
■ i kų. L___________„_______ ,
:• į tai priklausai "boso” malo- 
: nei: jeigu moki jam patai-
< kauti—užfundini, tai- už

dirbsi dar pusėtinai gerai,
■ ‘nes jis visuomet tau patai- 
: !kvs toki darbą, kuris yra

j geresnis ir brangiau apmo- 
| i karnas, bet jei ne, tai dirbsi

! už du ar tris dolerius į die
ną. O kadangi su tokiu už-

■ darbiu žmogus negali pra
gyventi, tai turi pamesti ir

: eit kitur jieškoti darbo. Bet 
: kitur nuėjęs irgi ne ką lai

mėsi, nes visur tas pats, ši
tokiom aplinkybėm stisidė- 

j jus darbininkų padėtis yra 
U sunki, nes organizacijų— 

unijų kaip ir nėra, tad dar
bininkas visur ir visame ka- 

: me yra pilniausioje globoje
■ netik samdytojų—magnatų, 
: bet ir dirbtuvių perdėtinių. 
: O tų perdėtinių reikaląvi-
■ mai kartais pasidaro gana 

platus ii pereina visas ry- 
ibas, nes kartais net reika- 
launa, kad jiems butų leista 
meilintis prie darbininko 
moteries.

Iš lietuvių draugijų 
darbuotės.

Iš lietuvių draugijų veiki
mo irgi negalima labai 
‘džiaugtis, nes nroores - 
(judėjimas ritasi k. žings
niais. S.L.A. 21 kuopa, kuri 
yra bene didžiatisias organi
zuotas kūnas, negali nieko 
įimto veikti, nes vidurinė 
kova ją sulaiko. Buvusieji 
komunistai susikaldė ir vie
na pusė, vadinamoji ”ap- 
švietiečiais,” liko išmesta iš 
House of Masses Svetainės 
ir dabar šie jau negalės ten 
turėt jokių parengimų. "Ap- 
švietiečiai” pamatė, kad ak
las segimas savo vadų, (ku
rie irgi neturi reikiamo su
pratimo), neveda darbinin
kų progreso linkui ir pada
ro iš jų tiktai šiaudinius ko
votojus. Tečiaus darbiečiai 
dar vis fana.tjr.kai mano, 
*kad gims /laižius ir išves 
juos iš vargų ir nelaimiu 
ant žemės.

7?

KENOSHA, WIS.
Per girtybę srr.crti sutiko.
Vasario 21 d., po numeriu 

25 Rice avė., užsimušė bur- 
’ingieris Pranas Kamara. 
Jis prisigėręs munšaino li- 
o laiptais .žemyn krnėpaf 
a i kęs nužengt kur reikią 

nukrito nuo antrų lubų. Nuf 
ežtas į. ligonbutj u z kėlių 
■alandų mirė.

Kol velionis Kamara buvo 
ivvas, tai gašpadinė iš visų 
burdingierių jį labiausia 
mylėdavo ir tankiai abudu 
-usiglaudę gerdavo. Bet kai 
jos mylimasis burdingieriuė 

užsimušė, tai gašpadinė.sjo 
lavono nenorėjo į namus 
priimti. Tai matot, kokia 
"meilė” pas katalikus.

Kenošietis.

SO. FORK, PA. 
Alus dykai.

Vienas musų šmugęlnin- 
kas traukdavo alų bačko
mis iš“Scrantono ir čia par
davinėdavo. Jis mokėdavo 
už bačką po 12 dorelių, o 
čia parduodavo po 24 dol., 
tokiu budu pasidarydavo 
gražaus pelno. Bet štai blai
vybės agentai apuostė vieną 
bakskarį ir rado tris bačkas 
alaus. Tuoiaus atidarė vie
ną bačką išbandymui. Pui
kus senoviškas alus! Alaus 
kvapą suuodė visos apielin- 
kės vyrai ir kaip varnai su
bėgo į tą vietą. Už poros 
valandų bačkos buvo jau 
tuščios, o žmonės 
miesi skirstėsi, 
southforkiečiai 
alaus dykai.

laižyda- 
Vadinasi, 

gavo gero

S. F. Bitis.

(Korespondencijų tąsa ant 5 pu:!.)
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4 K E L E I V I S

\'isu -menės nuosavybė, tai 
'pamatinis akmuo, ant kurio 
:stovi visi socialistai.

Žmonės, kurie apie socia
lizmą nieko nežino arba ži
no labai mažai, tiki, kad so
cialistai nesusitaiko ir dėl 

.spėkos vartojimo socializ- 
!mui vykinti. Tai yra di- 
j džiausią klaida. Socialistai 
visados buvo ir yra priešin
gi brutalei spėkai ir kraujo 
liejimui. Kur tik valdžia 

jvra renkama pačių žmonių, 
'socialistai tikisi laimėti bal
savimo keliu. Tuo tikslu jie 
organizuoja ir šviečia darbi
ninku minias. Tuo tikslu jie 
leidžia savo laikraščius ir 
rengia prakalbas.

Spėkos vartojimą socia
listai pripažįsta tiktai tenai, 
kur kitokio išėjimo nėra. 
Jei. pavyzdžiui, socialistai 
laimėtų rinkimus, išrinktų 
savo valdžią, o kapitalistai 
nenorėtų pasiduoti ir pa
šauktu : ries juos kariuome
nę. tuomet socialistai pa
naudotu visas savo spėkas, 
kad pelnagrobių maištą nu-

Kada liaudis aiškiai su
pras, jog trustai yra neiš
vengiamas privatinės nuo
savybės rezultatas, ji panai
kins privatinę nuosavybe, 
paimdama visą pramonę i 
savo rankas, trustai tada 
išnyks patys per save. To
kia tvarka, kur viskas pri
gulės visuomenei, bus jau 
Socializmas.

Socializmo tikslas yra ati
duoti darbininkams viską, 
ką jie pagamina. Musų prie
šai čia vėl šaukia, kad prie 
socializmo busianti didelė 
neteisybė, nes darbininkai 
tada virsią kapitalistais, o 
visi kiti turėsią būti jų ver
gais.
Bet kuomet socialistai sa

ko, kad prie socializmo visi 
darbo vaisiai prigulės darbi
ninkams, tai jie turi omeny
je ne vien tuos darbininkus, 
ką dirba fabrikuose arba 
anglių kasyklose, bet visus 
žmones, kurie tik atlieka 
naudingą visuomenei darbą 
arba patarnavimą. Gelžke- 
lio perdėtini socialistai skai-i 
to taip pat naudingu ir rei-lmalšinus, 
kalingu žmogumi, kaip ir tą. 
ką kūrena traukinio garvežį 
arba tepa vagonų ratus. Bet 
jie neskaito tokiais dabarti
nius gelžkelių savininkus, 
kurie nedirba jokio darbo, 
tiktai pelną ima. Tokius po
nus socialistai skaito tiesiog 
parazitais, kurie tunka sve
timu prakaitu. Privatinė 
nuosavybė ir yra ta dirva, 
kurioj tokie parazitai vei
siasi. Todėl ji ir turi būt pa
naikinta. Tečiaus tas ne- 

i reiškia, kad ji turi būt pa
rvesta atskiriems darbinin
kams. nes taip padarius, pa
dėtis nepagerėtų. Visi ga
mybos ir susisiekimo Įran
kiai turi prigulėti ne atski
roms kompanijoms ir ne at
skiroms darbininkų organi
zacijoms, bet visai draugi
jai-.

Įvairus poneliai, ką prieši-

rėtų sustoti visa civilizacija.j socialistai patįs savo tarpe turi labai artimų

KAS YRA SOCIALIZMAS IR 
KAM JIS REIKALINGAS. EKONOMINIAI BRUOŽAI.

Paroti A. ^och. Versta u rus\ kulbes.

tikrinti sau pelną, bet sykį 
. ,. .. ,,__ įsigalėję, trustai pradės

prašalinti blogą, piešti visuomenę ir kontro- 
liuoti visą valstybę.

Įsitėmykit, kad šitas pro- 
. tavimas nėra naujas. Socia

listai šitaip protavo jau 80 
metų atgal. Jis išrodo nau

das tik dėlto, kad jis nesenai 
'da išsipildė. Išsipildė, ką 
socializmo mokytojai sak> 
80 metų atgal.

Na, jei socialistai galėjo 
taip teisingai nusakyti trus- 

itų atsiradimą da tuomet, 
kuomet trustų visai nebuvo, 
tai ką socialistai sako apie 
trustus dabar, jiems jau at
siradus?

Nei vienas tikras socialis
tas nesmerkia trustų atsira
dimo. kaip lygiai nei vienas 
socialistas nesmerkia ir atsi
radimo ant obelės žalių 
obuolių pavasari. Nors nuo 
nenunokusių obuolių ap- 
serga daug vaikų, tečiaus 
nei vienas išmintingas žmo
gus nesakys, kad dėlto rei
kia iškirsti visas obeles, nes 
kiekvienas išmintingas žmo
gus žino, kad su laiku iš tų 
žalių obuolių išaugs ir nu
noks naudingi ir gardus 
vaisiai. Trustai, socialistai 
sako, taipgi yra žali obuoliai 
—obuoliai ant pramonės 
vystymosi medžio. Ir nors 
nuo tų pramoninių obuolių 
pasaulis šiandien serga, te
čiaus socialistai nesako, kad^ 
dėlto reikia sunaikinti pra
monės medi, nes jie žino, 
kad su laiku tas medis taip
gi duos naudingų vaisių vi
suomenei. Vienu žodžiu sa
kant. socialistai skaito trus
tų atsiradimą reikalingu ir 
neišvengiamu pramonės evo
liucijoj laipsniu. Ant to J 
laipsnio evoliucija tečiaus . ...
negali sustoti, nes kitaip tu-'nasj socializmui 
retų sustoti visa civilizacija.;socialistai patįs ---------.r- .........................— .. ..............--

TodpJ sorijriitfn ™m>nJnesusitaiko- Bet taip nėra. Nacionaliu Socialistų Par- lode^ socialistų pozicija v a ie 30,000.-
yra.lok’a: Trustai yra pas- „ sodalištų. ir kiekvienas 
kuriniu . kapitalizmo vystys jy sutiktu po šiuo straipsniu 
mosi laipsnis Kaipo .augs-• įsirašvti/2inoma s0. 
ciausis išnaudojimo laipsnis,|^ia]istu-s but nuJį,onių 
.lis labai.slegia v1suomenę<sj<įrtuIno gujvg t0 pgrei- 
bet 1.S kitos puses, trustai ičiaus prie so’cfaiizmo prieiti, 
tobulina industriją ir iengia'arba paį žmonij'a progre- Cleveland 
dirvą socializmui. suos socialiZmui Jjvykus: te-

Visoki liberalai, smulkio- Įčiaus visi socialistai sutinka 
sios buržuazijos atstovai,' ant to punkto, kad širdis ir 
socializmui nepritaria. Bet | siela jų filozofijos guli vi- 
kadangi trustai smaugia ir suomėnės nuosavybėj prie 
smulkiąją buržuaziją, tai plačiausios demokratijos.

i

(Tąsa iš Nr. 9.)
Norint ]_ 

reikia prašalinti jo priežas
tį, sako socialistai. Reikia 
panaikinti privatinę nuosa
vybę ir visą šalies mašine
riją pavesti visuomenei. 
Tuomet išnyks pikto prie
žastis.

Yra žmonių, ką sako, jog 
šita socialistų išgalvota te
orija jau atgyvenusi savo 
laikus.

Bet šita teorija nėra keno 
nors išgalvota, taip kai nėra 
keno nors išgalvota Darvi
no teorija apie evoliuciją. 
Darvinas ištyrė gyvūnų pa
sauli ir pasiremdamas da
bartimi išaiškino praeiti. 
Socialistai gi tyrinėja pra
monės dabartį ir praeiti, ir 
tuo pasiremdami nurodo, 
kurlink tas vystymasis eina. 
Taigi socialistinė tvarka nė
ra prasimanyta pačių socia
listų. Ją neša mums pati 
evoliucija. Socialistai žino, 
kad tokia tvarka ateina, to
dėl ir skelbia žmonėms, kad 
ji artinasi, lygiai taip kaip 
gelžkelininkas skelbia žmo
nėms, kad traukinys ateina, 
kurio durnus jis jau pastebė
jo.

. Leiskite man nurodyti 
čia keliatą pavyzdžių.

Aštuoniasdešimts metų 
atgal socialistų rašytojai 
ėmė pranašauti apie trus
tus. Jie aprašė juos lygiai 
taip, kokie jie šiandien yra. 
Niekas nekreipė Į tai* do
mės. Visam pasaulyje da 
niekur nebuvo jokio trusto. 
Visam pasaulyje da niekas 
nemanė juos tverti. Tiktai 
keturiasdešimčiai metų pra
slinkus gimė pirmutinis 
trustas.

Iš kur tad socialistai žino
jo, kad toks daiktas galės 
atsirasti ? Socialistai pra
našavo trustų atsiradimą 
dėlto, kad garo mašinų at
siradimas reikalavo steigi
mo fabrikų. O fabriką pa
statyt reikia labai daug ka
pitalo. Darbininkai pinigų 
neturėjo. Buvo aišku, kad* 
fabrikams steigti turės or
ganizuotis kapitalistų kom
panijos. Ir tokios kompani
jos jau tuomet buvo pradė
jusios dygti. Tuojaus prasi
dėjo varžytinės dėl rinkų. 
Šitą matydami, socialistai ir 
pradėjo galvoti:

Kapitalistai steigia fabri
kus nedelto. kad aprūpinus 
visuomenę reikalingais daik
tais, bet dėlto, kad pasida
rius sau pelno.

Kadangi klausimas, ”kas 
padarys daugiau pelno,” vi
suomet prigulės nuo to, kas 
parduos daugiau prekių, tai 
kapitalistams prisieis var
žytis už rinkas.

Pakol rinka reikalaus 
prekių daugiau, negu fabri
kantai galės jų pagaminti, 
tai parduoti jas bus lengva 
ir galima bus gerai pelnyti.

Bet pelno masinami, kiti 
kapitalistai irgi pradės sta
tyti fabrikus. Rinka taps 
užversta prekėmis, nes žmo
nės nespės jų išpirkti. Var
žytinės tarp fabrikantų 
tuomet pasidarys tokios di
delės. kad kiekvienas jų pra
dės siūlyti savo prekes kuo

1

jos atstovai liberalai reika
lauja trustus arba panaikin
ti. arba Įstatymais ''pažabo
ti.” neliečiant privatinės 
nuosavybės systemos.

Socialistai ant to atsako:
Pakol privatinė nuosavy

bė nebus panaikinta, trustai 
negalės bus nei panaikinti, 
nei pažaboti, nes jie visada 
reguliuos valdžią, o ne val
džia juos. Jie reguliuos val
džią dėlto, kad tas būtinai 
reikalinga jų pelno apsaugo
jimui, ir dėlto, kad sukon- 
centruoti jų rankose milži-Į 
niški kapitalai visuomet 
duos jiems galios valdžią re
guliuoti.

Amerikoje trustų panai-; 
’kinimo daugiausia reikalą-' 
|Vo taip vadinamoji "viduri
nė klesa.” Ji šaukte šaukė,' 
kad trustai turi būti išardy
ti, o jų savininkai uždaryti 
kalėjimuose. Buvo net ir Įs-

I

A. L. Benson.

SOCIALISTŲ PARTIJOJ.
Nauja Socialistų Partijos 

nacionalė sekretorė.
Bert ha Hale White išrink

ta Nacionalė Sekretorė So
cialistu Partijos. Ji per daug 
metų buvo Socialistų Parti
jos Nacionalio Ofiso užveiz- 
da. Otto Bransteter atsisa
kė nuo vietos, taigi jo vie
ton tapo išrinkta Bertha 
Hale White. Bransteter ėjo 
Socialistu Partijos Naciona
linio Sekretoriaus pareigas 
nuo spalio mėn., 1919 metų.

Bertha Hale White yra aš
tunta Socialistų Partijos 
Nacionalė Sekretorė ir pir
mutinė moteris, kuri užėmė 

sako, kad tą vietą. .Ji jau apie 15 metų 
ryšių su

tijos Ofisu.

Soči įlįstu Partijos Kon
vencija.

Socialistų Partijos Kon
vencija Įvyks liepos 6, 1924, 

. Ohio. Ten bus 
nominacija kandidatų j Pre
zidentus ir Vice-Preziden- 
tus. Ir nuo tada prasidės 
smarki agitacija už Socialis
tų Partijos kandidatus.

£con»micai TrantforfaN^n
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pigiausia kaina. Pelnas su- .t a tymas prieš trustus išleis- 
mažės. o pagalios ir visai tas. Ir trustai buvo perse-

kiojami. Bet kokios iš to pa
sekmės? Oficialiai, aliejaus 
trustas, žinomas kaipo Stan- 
dard Oil Company, buvo ne
va panaik:nt_ts. Tabako 
trustas taip pat. Anglies 

• trustas irgi buvo išskalbtas 
jSupreme Courto skalbykloj 
ir padžiautas ant tvoros1 

tų baltas kaip sniegas. Bet ar

turės išnykti. Kai kurioms 
kompanijoms prisieis bank- 
rutyt.

Kad pelnas butų užtikrin
tas, fabrikantai stengsis 
prašalinti kompeticiją arba 
varžytines. Stambesnieji 
pradės smaugti silpnesniuo
sius, o kurių pasmaugti 
negalės, tai iš 
stengsis fabrikus supirkti, tie trustai išnyko? Visi juk 
Tuo budu pradės tvertis mo- žino, kad ne. Jie tik užsidė- 
nopolijos arba trustai. Iš jo kitas kaukes ant savo 
pradžių jų tikslas bus tiktai akiu ir varo plėšimo amatą 
prašalinti kompeticiją ir už- toliaus.

Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinantį Pavasari? 

Jeigu jūs esate viena iš tn kelių šeimynų, kurios dar 
neturi automobiliaus, tai nėra nei mažiausios abejonės, 
kad jūs bandysite šį pavasarį įsigyti.
Žema kaina ir moderniški automobiliai kaip Che7- 
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai su nedideliomis į- 
plankomis. Milionai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet.' Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liuosai dasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarė į- 
sigyti Chevrolet šį pavasarį. Tai ta« dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų ia- 
tikrujų negalės įsigyti automobiliaus šį paiasarį. Tas 
atsikartoja kiekvieną pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kurių pagelba gali užsitikrinti kad gausi Chevrolet šį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar, arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite visų pinigų -užsimokėti dabar tai bile 
Chevrolet pardavėjas padarys su jumis tokią sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokių 
lengvų sąlygų galima gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki.
Įsitėmykite šitą mūsų pranešimą ir mes sakome tą tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumų su pristatymo jums 
automobiliaus šį pavasrį ir kad jums nereikėtų laukti, 
tai užsisakykite Chevrolet DABAR.

kainos 
Soperior Roadater • •
Sugeri o r Tominf 
daperior Utflitv Coupe . 
•aperior 4-Pmb. Coupe •

Mint. Michigan.
Superior Sed.n . . . $795
Sut“nor Comm.rcisl Chamo 395
Super.or Light Deliverr . . 495
Vnlitv Exprr„ Truck Chamto 5SO

f. o. b.
. 549C 
. 495
. 640
. 725 ____________

Fither Bodies on all Closed Modeli

Chevrolet Motor Company, Detroit, Michigao
£ivi«ion of Qencral Motor* Ccrporadon

(Tąsa)
Pas musų fabrikantą darbininkas gauna 

•50 kap. dienai ir išaudžia 10 metrų audeklo, 
reiškia, už kiekvieną metrą jis gauna 5 kp. 
Fabrikantas parduoda audeklo metrą už 
20 kap. Iš jų 10 kap. išeina medžiagai ir ki
toms fabriko išlaidoms. Liekasi fabrikan
tui ir darbininkui 10 kap. Iš jų 5 kap. gau
na darbininkas (darbo užmokesnis 1 metr.) 
ir 5 kap. fabrikantas (jojo pelnas). Tai yra 
gryna prekės vertė (be medžiagos) suside
da iš darbo užniokesnio ir kapitalisto pelno. 
Iš čia išeina, jog kuo didesnis darbo užmo
kesnis, tuo mažesnis pelnas ir atvirkščiai. 
Jeigu darbo užmokesnis pakilo i dieną iki 
70 kap., tai pelnas nukrito ligi 30 kap. Iš 1 
metro audeklo darbininkas gautų 7 kap., o 
kapitalistas—3 grynos vertybės.

Iš čia aiškiai matosi, jog tarp darbininko 
ir kapitalisto turi virte virti griežta nuola
tinė kova. Kapitalistas stengiasi pailginti 
darbo dieną ir sumažinti darbo užmokesnj, 
o darbininkas rūpinasi sutrumpinti darbo 
dieną ir padidinti darbo užmokesnj.

Toliau mes pamatysim visus tuos pato
gumus, dėl kurių kapitalistui lengviau ko
voti su darbininku, pamatysime, kaip dar
bininkas surištomis kojomis bei rankomis 
atiduodamas kapitalistui vergauti. Mes 
pasakėme, jog didinantis darbo užmokes- 
niui tuo pat metu mažta kapitalisto pelnas. 
Bet, gal būt. kapitalistas gali padidinti pel
ną keldamas prekių kainą, pardavinėda
mas, pav. audeklo metrą už 22 kap.? Ne, 
to jis negali. Jeigu jis norėtų savo audeklo 
kainą pakelti, tai kitų fabrikantų konku
rencija jam to padaryti neleistų. Kiti fab
rikantai pardavinėtų po 20 kap. metrą, ir 
musų fabrikantas paliktų be pirkikų. Fab
rikantas priverstas tenkintis tuo pelnu, ku
ris sudaromas begaminant prekes.

Priaugamoji vertybė.
Dabar mes aiškiai matome, jog ne prekių 

| pardavimas teikia kapitalistams pelną. 
Pelnas gaminamas prieš pardavimą, šalia 
rinkos, jis gaminamas pridedamuoju darbi
ninko darbu, kaipo priaugamoji vertybė. 
Bet tiktai prekes parduodant iškyla aikš
tėn (realizuojasi) kapitalisto pelnas. Tik
tai dabar pasirodo, jog fabrikantas prekių 
pavidale pardavinėja savo darbininkų tam 
tikro laiko darbą: darbininkams gi jis už
moka ne už visą jų darbą, kuriuo jis pasi
naudojo, o tik už tą, kuris darbininkų gyve
nimui būtinas t.y. už darbo jiegos vertę.

Musų nagrinėtasis pavyzdys, iš kurio 
matome, kaip gaunama priaugamoji verty
bė,—ryškiausis ir aiškiausis darbininko 
eksploatacijos (naudojimo) vaizdas. Iš tik
rųjų, kas gali būti aiškiau? Iš vienos pusės, 
—darbininkas, kuris, be savo pūslėtų ran
kų, nieko daugiau neturi, iš kitos—kapita
listas, kurio valdžioje visi gaminimo įran
kiai. Aišku, žiaurioji butenybė stumte stu
mia darbininką naguosna kapitalisto, kuris 
pasistengs išsunkti iš darbininko visą, ką 
tik galima.

Nors tatai be galo žiauru, neteisinga, ta
čiau reikia pripažinti, jog kapitalas veik
liai dalyvauja gamyboj: jo pagalba stato
mi fabrikai, jo perkamos mašinos, jis ap
rūpina Įmones žaliaja medžiaga, paskirsto 
darbą, sujieško rinką prekėms parduoti, 
jis, pagaliaus, rūpinasi darbo našumą pa
didinti. Jeigu kapitalo valdytojas tiesiogi
niai dalyvauja gamyboj, jis, be abejo, turi 
teisę pasiimti pagamintųjų produktų dalį. 
Nelaimė tiktai, kad kapitalistas, naudoda
masis padėtimi, pasiskiria sau veik visą.

Tačiau yra ir tokios darbininkų naudoji
mo lytis, kur kapitalistas nei pirštu nepri
sideda prie gamybos, betgi tatai jam nekliu
do pasisavinti kruvinu darbininkų darbu 
pagamintą priaugamąją vertybę. Yra Ru
sijoj ištisi kaimai, kurie verčiasi Įvairiais 
amatais. Tai taip vadinamieji kustariai. 
Kustariai—tai smulkus amatininkai, šalt
kalviai, kurpiai ir t.t. Jie dirba pas save 
namie ir turi reikalingus Įnagius. Tečiau 
didžiausia jų dauguma neturi lėšų Įsigyti 
žaliajai medžiagai—geležiai, odai ir t.t., iš 
kurios jie gamina savo produktus.

Čia tai ir išlenda kapitalistas—miesto 
pirklys arba to pat kaimo praturtėjęs kai
mynas. Jis sako vargšui kustariui. ”Tu tu
ri kuo dirbti, yra pas tave įrankiai, bet tu

neturi už ką žaliosios medžiagos nusipirkti. 
Aš tau duosiu pinigų žaliajai medžiagai įsi
gyti, bet už tatai tu, kaip sau nori, turėsi 
man prieinama kaina savo prekes parduo
ti.” Iš kartaus patyrimo kustarius žino, ką 
reiškia "prieinama kaina.” Žino jisai, jog 
už savąsias prekes gaus maža kuo daugiau 
kaip jam žalioji medžiaga apsiėjo. Bet ką 
padarys, nelis gyvas žemėn. Ima jis iš 
pirklio pinigus, perkasi už juosius žaliosios 
medžiagos ir laikinai tampa lyg ir savaran
kus šeimininkas gamintojas. Bet tatai tik 
kartus likimo pasityčiojimas: kada jis savo 
prekes nuneš pirkliui, tai pasirodys, jog 
pelnė tiktai tiek, o labai dažnai dar ir ma
žiau, kiek kiekvienas fabriko darbininkas, 
kuris, be savo "rankų" daugiau nieko netu
ri.

Pirklys pačiame gaminimo procese neda
lyvavo. Jam visiškai nerupi, kuriais Įran
kiais kustarius dirba: jam vis tiek, kiek 
laiko sugaišta šaltkalvis, spyną bedirbda
mas, arba kurpius, batus besiūdamas. Jam 
nereikia laužyti galvą, kokiu budu gamyba 
patobulinus, kaip čia darbą našesnį pada
rius. Jis žino, jog savo paims. Jei dei fab
rikų konkurencijos spynų kaina nupuls, jis 
primygs kustarių ir išspaus iš jojo visą pri
augamąją prekės vertę, o labai dažnai ir 
daugiau.

Tokioj pat padėty yra ir valstietis—žem
dirbys. Iš kustariaus čiulpa prakaitą pirk
lys, o žemdirbį valstietį engia dvarininkas. 
Jau aukščiau buvo minėta, kad žemė, kurią 
nuo amžių dirba valstiečiai, tapo dvarinin
kų nuosavybė, ir panaikinus baudžiavą, 
valstiečiai gavo žemės nepakankamai, kad 
galėtų išlaikyti savo šeimyną. Padaryta 
tatai buvo tam. kad valstiečiai butų pri
versti naudotis dvarininkų žemėmis, žino
ma, ne dykai naudotis. Dvarininkas išnuo
moja žemės sklypą už pinigus arba už der
liaus dali valstiečiams, kurie dirba tą že
mę savais Įrankiais bei gyvuliais, sėja sa
vo sėkla, tręšia žemę,—žodžiu, atlieka visa 
tai, kas reikalinga duonos gaminimui. Dva
rininkas gi i šitą gaminimą nesikiša. Ta
čiau jis atsiima iš valstiečių kaipo nuomą 
priaugamąją vertybę, kurią pagamina val
stietis.

Iš tai, kas pasakyta, matyt, kad kapita
las išlupa iš gamintojo priaugamąją verty
bę ne tik tada, kai gamintojas neturi gami
nimo Įrankių ir tampa vien tik "darbo 
rankomis," bet ir tada, kai gamintojas dar 
tebelieka pusiau savarankus šeimininkas. 
Kapitalistas, kuris visaip naudoja "darbo 
rankas,” pats turi organizuoti gamybą ir 
rūpintis jos klestėjimu bei tobulėjimu. 
Nors jis šiuo atveju turi galvoj tiktai savo 
asmeninę naudą. t.y., nori gauti daugiau 
pelno ir dėlto nežmoniškai engia darbinin
kus, tačiau vis tik be savo valios, noromis 
nenoromis teikia ir visuomenei naudos tuo 
budu, kad butenybės verčiamas nuolatos 
gerina gaminimo Įrankius, dėl ko kyla dar
ini našumas. Be to, kapitalisto pražūčiai, 
jo tokiu budu tvarkomas ūkis pratina dar
bininkus prie bendro sudėtinio darbo, moko 
juos visuomeninio gaminimo.

Kada gi kapitalistas čiulpia syvus iš pu
siau savarankių gamintojų, pats tiktai tra
no vaidmenį bevaidindamas, tai jau čia 
daugiau niekas, kaip tiktai nieku nepatei
sinamas visuomeninis organizuotas plėši
mas.

(Toliau bus)

Geriausi Draugai.
Pražuvo kovoje draugai mus geriausi
Ir kas jųjų vietą užims?!
Su prięšu žiauriuoju kas mirdami kausis? 
Kas taką į laisvę pramins?

Išeikit kas žinot nors taką siaurutį 
Ir veskit žmoniją pirmyn, 
Neduokit tamsybėj jai vargstančiai 
Nes rytas jau eina šviesyn. (žūti,

Išeikit, drąsieji žmonijos vadovai!
Pabudinkit vargšus greičiau—
Jau laikas mums stoti j sprendžiamą kovą, 
Jau laikas pakilti aukščiau!

šilo Sapnas.
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KORESPONDENCIJOS
LOWELL, MASS.

Kun. Garmaus prakalbos.
Kovo 2 d. bažnyčios skie

pe buvo parengtos kun. Gar
mui prakalbos. Pirmu atve

ju jisai kalbėjo apie Lietu
vos katalikų studentų var
gus ir kaulino neva tiems 
studentams pinigų. Rinko 

aukas ir surinko vos tik 28 
dol. 15 centų. Kun. Garmus 
apgailestavo, kad tiek ma
žai Lowellio lietuviai jam 
suaukojo. Girdi, Bostone ‘su
rinkau 300 dol., Aiontelloj 
300 dol.. Lawrence’uj irgi 
tiek pat, tik čia tiek mažai.

Antru atveju kun. Gar
mus kalbėjo apie Lietuvos 
valdžią. Girdi, berenkant 
aukas kai kurie išmetinėjo, 
kad Lietuvos valdžia nege
ra, per tai ir Vilniaus neat
gauna. Ar žinot ką aš jums 
pasakysiu apie 
Garmus. Gerai ir daro Lie
tuvos valdžia, kad neima 
Vilniaus hao lenkų. Aš, pa
vyzdžiui, eisiu prie Klaipė
dos. Visi valdininkai, nuo 
mažiausio iki c’"“.... 
yra vokiečiai. Per tai ir rin-1 
Rimuose i Seimą nedalyva-^“^;  ̂

vo. Klaipėdos gyventojai - - - . . . .
butų išrinkę savo žmones. 
Panašiai ir su Vilnium. Jei-: 
gu pora metų atgal mes bū
tume užėmę Vilnių, ką bu-, 
tume pastatę į valdininkus? j 

Žinote, kad mokytų vyrų 
Lietuvoj mes neturim, 
jei lenkus pasodinsi valdžio
je, tai jie trauks į Varšuvą.. 
Bet laikui bėgant mes Vil-

syti vietos numirusioms lie
tuviams laidoti. Bet praši
nėjimas lietuviams atsibo
do ir jie nutarė nupirkti sa
vo kapines. Kaip nutarė, 
taip ir padarė. Lenkų ir ai
rių kunigai, matydami, kad 
lietuvių kapinės pakenks jų 
"šventam” bizniui, nutarė 
daryti visokias intrigas, kad 
pakenkus lietuviams. Per 
pamokslus jie paskelbė savo 
parapijonams, kad lietuvių 
kapinės yra užkeiktos ir kas 
bus ten palaidotas, tas pra
puls ant amžių. Kadangi 
prie šv. Antano draugystės 
priklauso ir daugelis lenku, 
tai lenkų kunigas įmokino 
juos kelti draugystėje sui
rutes. Delei tų suiručių 
draugystės komitetui kar
tais prisieina kreiptis pas 
advokatus. Patįs vieni len-

L .* ,asJUIPsjkai mažai tegalėtu draugys- 
y įlnių, sako (ej užkenkti, bet kadangi

juos paremia kai kurie tam- 
įsunai lietuviai, tai draugys
tės ateičiai susidaro rimto 
pavojaus. Jeigu lietuviai 

,.... . nepames savitarpinių vaidų
didžiausio,! įr nesilaikys vienybės, tai 

.ant Lietuvių Svetainės, kur

nian Hali, bus kitokis užra

us.

WATERBURY, CONN.

y Operetiškas Koncertas.
' Nedėlioję, 23 Kovo-.VIarch. 
į2 vai po pietų. Poli’s Palacc.į 

i E. Main St., Waterbury.
nių atgausim,—tiesindamas Dainuos pasaulio žvaigždę 
publiką sako Garmus. "
Anglijos valdžia jau pripa-| 
žino Rusiją. Tuojaus pripa-1 

žins ją ir Francija. Kadangi 
lenkai turi užėmę didelius 
plotus žemės Ukrainoj, tai 
laike derybų Franci jos su 
Rusija, rusų valdžia reika
laus, kad lenkai pasitrauktų 
į savo ribas. Tuo pačiu sy
kiu ir Vilnius teks Lietuvai.

Tai šitokia, maz-daug, 
Garmaus nuomonė apie Vil
niaus atgavimą. Kaip ma
tot, pats jėzuitų, apaštalas 
pripažįsta, kad Lietuva ga
li sau paramos susilaukti 

tik iš Rusijos. i FARMOS PARSIDUODA
j Parsiduoda farmos visokio didun; j 
' ir gerumo—arti miestų ir toliau-; 
nebrangiai. Norinti pirkti farmą b 
ag įto, klauskite manės informacij-.

F. NAVIKAS.
It. F. D. 4a. Brooklyn. Conn. < lį.

šv. A. Darbuotojas.

DYKAI!

STAN9ARD IR CBAILENGE ?iW
t
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*
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PAJIESK0JIMA1

aaatna

Antanas Maiga, jieskau brolis} 
Kazio ir Prano Maigų, aš norėčiau 
su iais susižinoti, nes žadu važiuot į 
Lietuvą. Kas apie juos žino, malonės 
pranešti, arba pats lai atsišaukia.

ANTANAS MAIGA
330 loth St., Mour.dsvillc. W. Va.

APSIVED1MAI
Aš, P. Masokas. pajieškau apsive

dimui merginos arba našles, tarpe 3<> i 
ir 4u metų. Aš esu 38 metų našlys ■ 
su šeimyna, šviesaus veido, šviesių 
plauku, linksmo budo. My linčios šei 
įnyuiską gyvenimą atsišaukit pri 
siųsdamos ir savo paveikslą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai, platesnių ži
nių suteiksiu per laišką.

P. MAROKAS
P. O. Box 122. M indeli. U.

i

Va.
Pajieškau Marijonos Lendraitės.: pa;i»kai 

sesers Jono Letidraičic, kuri ant kiek „i Jle „ ,
žinomu, gy vena Lavvrence. Mass. Jos arba «r metų
brohb Jonas Ler.druitis yra miręs 23 
d. lapkričio, 1923 m. ir jo vra likęs 
turtas, tad sesuo lai atsišaukia greit 
ir atsiima tai, kas jai priklauso. Jo
nas Lendraite paeina iš Lietuvos 
Skirsneniur.io parapijos, Patvardžių

'kaimo. K. STANEV1Č1A 
2"(X) E. Madison st. Philadelphia. Pu.

Aš. Juozapas Lukošius, pajiešlau 
savo brolio Antano Lukošiaus ir pus- 

■ brolių, ir pussesei ų bei pažįstamų. 
Malonėkit at.dšaukti. nes turiu svar
bu reikalu prie jūsų. Kas apie juos 
žinot, malonėkit pranešti šiuo antra
šu: J. LUKOŠIUS

440 Marry St. North. 
Hamilton Cntario, Canada.

Pajieškau šių ypatų: Valterio Dra 
kensko. gy veno 209 So. Main St., 
Shenandoah. Pa.: Vinco Michalausko, 
P. O. Box 799, Thompsonville. Conn.; 
Jos Guditus. Giibertoii. Pa.; .los Ku-1 
neviėia. gyveno 505 V>. 51 st St.. New; 
Y<>rk. Kas apie juos žino, malonės 
pranešti, arba patįs lai atsišaukia.

JULIUS SAVUKaS
79 Gola St., Brvokly n, N. Y.

REIKALAVIMAI.
STOLGHTUN. MASS.

arnbarys ant išrandavojiino, ge
ro* ueimyr.oj. Kreipkitės:
811 M asningtun si. Stouglitou. Mass.

I

apsivedimui merginos, 
... ■ _; aš

esu vaikinus 30 metų. Su pirmu lai
ku malones piisiųst paveikslų, kur. 
pareikalavus grąžinsiu kiekvienai 

TONY GEDMAN
258 E. lst St. Los Angeles. Gali f.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 20 ir 25 metų. Su pirmu laišku 
malonės prisiųsti paveiksią, kuri ant 
pareikalavimo gražinsiu kiekvienai. 

J. BALKAITIS.
417—6th Avė., N. E. 

Minneapoiis, M imi.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 įsi 35 metų, as 
esu 35 melų. Katra mylite šeimyniš
kų gyvenimą, malonėkite atsišaukti, 
o apsivedusi nesigailėsite. Kam ne
reikalinga. nerasi (lėkite.

I RANK VAITKUS 
1‘. O. Box 176. Zeigier. iii.

REIKVLINGI AGENTAI
Su inusų firmos propozicija Taiusta 

pešvęsdainas porą valandų kas vaka- 
ius galėsi padalyti pelno nuo 35 iki 
75 (tol. į sąvaitę. Rašyk tuojaus. (14)

O1L EFFECT PORTRA1T CO. 
25—3rd Avė., Ne* Yoik, N. Y.

REiK \I.IN<; \S KRIACČTL’S Prie 
vyriško darbo, naujus drabužius siut 
. sei taisyt. turi būt geras kriau- 
i:u . Atsišaukit irreitai. M. ROMAN 

30 Ward St.. VVorceMer, Mass.

REIK VI.1NG LS DARBININKAS
i ari >uti linkMiiaus budo. Plates

nių i.ui odeną klauskite per laiškų.
I. STANLEY

‘IS5 U ashir.gton St., Boston. Mass.

Parsiduoda Balandžiai

Pajieškau apsivedimui vaikino
'o. nesenesnio kaip 43 metų; 
našlė, turiu prapeitę vertės 
Geistina, kad vaikinas butų 

Platesnes žinii's 
Malonėsit pr:

Štai Zerola. K. Menkeliuniutė ir 
S. Garavelli.

Waterburio publika ne
girdėjo tokio operetiško 
koncerto, kuriame dainuos 
3 gabiausi pasaulio daini
ninkai. į kurių tarpą Įeina 
ir K. Menkeliuniutė.

ZEROLA. garsiausias 
dainininkas pasauly, daina
vo garsiausioj Metropolitan 
Opera Co.

Tikietai: 50c., 75c., $1.00, 
$1.50. Baksai §2.00.

FARMOS
Čia susitvėrė vaikučių A 

Ž. draugijėlė, kur mokina
mi lietuvių vaikai lietuviškai i 
skaityti ir rašyti. Musų' 

prabaščiui šitas vaikučių 
mokinimas labai neDatiko. I 
Aną nedėldieni per pamoks-1 

la jisai uždraudė savo para-

PARSIDUODA FARMOS 
HARTFORD. CONN 

APIELINKĖJ.
Poouonock. Windsor. AVindsor 1 

__ . cks. Tariffville, Simsbury. Bloomfieid 
Uliūnams leisti savo vaiku- Dumside. Kockuille. Granby. Rąm- , .i.i„ „„o rrivrii Lotu. Suffield. Broad Brook. Kensing-C1US i tą mOKVklą, ne-., girdi, Nomvieh, Berlin. Litchfield ir i< - 
įuos ten mokina ”ant bolše-.tose Hartfordo apielinkėse. Visos 
• •>> , •» '\r„4.zx»v->oi fermos geros, galit gražų gyvenimąVlkisku knygų. Matomai. (;aryt. AS turiu visokių farmų. taba- 
musu kunieas bevelija, kad kiniu ir pieninių, visos nebrangios ;u 

y, ». . 45 mažu mėsiniu galima nupirkti. Kaslietuviu Vaikučiai veiciau 1S- platesnių informacijų apie tas į

dykautų ant gatvių, negu ‘At,xžlookit ycaMk.;. ’
mokvtUSl savo tėvu kalOOs. j it ar’j2 telefonuokit.

K. BAKSHINSKY
607 Main St.. Room 210

Harttord. Conn. |

mokytųsi savo tėvų kalbos.
Pipiras.

aš duosiu paaiškinimą kiei.-j
Atvažiuokit ypatiškai, raš? -1 

(JD j 

|

Telephone 3-4)253
OSCEOLA MILLS, PA. 

Margumynai.
Šiame miestely vra anglių 

kasvklos, viena faundrė, . . --------- --------------  . _
vieno lrnršanp ir viena nlvt- tl’- Priežastis pardavimo—savininkas viena Karsape ir viena py*. ri ap|eist sia -alj delej nesvcikate;. 
nyčia. Lietuviai visi dirba Platesnių žinių suteiksiu laišku.t 13 
kasyklose. Darbai sunkus, Į 
nes ploni anglies sluogsniai ■ . 
yra susimaišę su akmens į 
sluogsniais. Angliakasiai 
turi akmenis išrinkti, nes^ 
jeigu kuris darbininkas įpi- --  ̂
la į karą neisvalytos ang- , niaUsias

PARSIDUODA FARMA
Su visais įtaisais ir gyvuliais 

117% akrų žemės, uusė niailes nuo 
miesto, pieno biznis išdirbtas. 10 kar
vių. ’ bulius. 2 arkliai ir pulkas vi.-

žinių suteiksiu laišku.(13)
R AY MON D SZJ MON AUSK AS
50 Oay St.. Danielson, Conn.

FARMOS! FARMOS!
Pirkit farmas didžiojoj lietuvių 

ūkininkų kolonijoj, kur jau yra su- 
I virš 400 lietuvių apsipirkę farmas 
•tai yra aidžiausia lietuvių ūkininkų 

t Amerikoje. Aš, kaipo se- 
ukininkas sios apielinkės. 

i geriausios patarimus. 
.............. ........ apsigyventi ant farrr.ų.' 
Jau 9 metai kaip pagelbsčiu lietu-- 
viams farmu pirkime. Šįmet surinkau 
67 farmas ant pardavimo ir dauge-

Nticiti pert i siD'.-. rt:.-5^ . •:..'-;5>tu>’.o C ur<-. t;:i Rau
nate brangias rietena . karšt:au telpanti svies
tinė ir viršelis yra i-.dirbystės su
slėgto stiklo ir išrado l g buii; i pjaus'.}to stik
le. šilą iv dar daugelį . brangiu dovanu aptu
rite pirkdami musu pieno kurk s -.tetik do
vanas duoda už Žeike’ij., l.'e< 'l ipai vra geros, nes 
jas gaminu didžiausi .-dirbciai pieno produktu 
pasauly.

SPECIAL1S PASIŪLYMAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kupolui ir nuneš' jį ■ arčiausią 
dovanų krautuvę, žemiau rtirodytai- antrašais, arba pri
siusi mum-, lai ganei 1’ :' - kslu>!ą Dovanų Katalogą ir 
ypatingą dovanu kortą, kuri skaiivuž 10 leibelių. Bus 
priimama tik viena tokia i,, f.a nuo vieno pirkėjo du.->dan- 
čio 40 ar daugiau leibeli T. liile musą Dovanu Krautuve 
apmokės šitą kortą su l <i: kitais Kibeliais nuo s»tu ble- 
šiniu. Jei Tamsių mieste ni'-a krautuvės apmokėjimui ši
tų leibelių ir V patingos D-, aną kortos, tai prisiųsk jas 
mums, kartu su numeriu d< ' ano- iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes ją prisius me Juu.- be iškašėių.

Pajieškau brolio Petro Mockevi
čiaus. Kunčiunų kaimo. Beržininkų 
\ui.. Seinų apskrities. Paskutiniu lai
ku gyveno Mahanoy City. Pa. ir vis 

į imdavo "Keleivį.’’ Dabar nežinau kur 
jis randasi. Jis pats lai atsišaukia 
arba kas apie ji žinot, malonėkite 

■■ pranešti, nes turiu labas svarbų rei
kalą. JHOZAS MOCKEVIČIUS 
1146 E. 76th St., Cleveland, Ohio

ba naši
aš esu

i Sl’OOv.
j amatininkas-kaivis.
| suteigsiu per laišką.
siųsti ir paveikslų, kurį pareikalavu'- 
grąžisiu. (13)

MRS F. MANKĘS
255 Broadvvay. So. Boston. Mass.

l ietuviški, Su 
sukom, versti
niai balandžiai 
visokių spalvų. 
Am orderio pri- 
siunėiu i visas 
dalis Amerikos. 
Su užklausimu 
rašykit laiškus.

(12)

<. Et>R<. E BEN DOKA1T1S
20 " ilson St_ VVaterbury, Coiul

KRAl’TUAĖS

nų. kurias galite gauti

Tau-

ir 
už

Mes nuoširdžiai kviečiame atlankyti bile kurią virš pami
nėtą Premijų Stotį su ar be leibelių upžiurčti dideli ir gra- 

pagražinančių dova- 
sutaupytus Ieibelius.

f

Kaina 35c. 
a pliekoje

MUSU PREMI JŲ -IRAI Te \ Ė BOSTO
NE RANDASI PO Nl MERIU

89 Friend St., arti Haymarket Sųuare

KITOS PREM1-HJ 
FALE RIYER, MASS. 
14 3rd Street 
arti Bedford St. 
BRIDGEPORT. CONN.
105 Congress Street, 
arti Main St.

NEW IIAVEN, CONN. 
105 Temple Street. 
arti Cro»n St.
PROV1DENCE, R. 1. 

\born Street, 
arti \Vashington St.

Apsi- 

ni'jku

šiuos

Lei be

lais

K U P O N A S 
Borden’s Prcmium Co.

March 1; 
kuponas turi nu;

virš paduotos datos, ar

VARDAS .....................

Ine.. U Hudsen St.. N.Y.C.
•i, 1924 m.
perkeistas i 15 dienu nuo 
r! Spccial Dovanų Kortos.

........................................No. 5

ANTRAŠAS . . . (Lithuanian

BT U B A TT S T !

S
IS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 

m- tina pareiškė, ka.l jis negaus nė; 
trupučio.

BAMBINO
Įreg. S. V. Pat. Biure.

Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina! 

Motinos, nekn’iskite savo vaikų neturėji
mu Ba.nbino po ranka, k :net jie to rei
kalingi. Jei ;;e išvemia < ;į savo maisto, 
turi v: lurių diegimą, iš vtimą, viduria
vimą—duoki-? jiems Bambino be jokio

atidėliojimo. Tie nemalonus sim -tomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistema v rims šitas ne
pavojingas. pa-;kn::ngas vidurių paliuousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!

I
Į

Aš. Barbora Butkienė, pajieškau 
Antano Norvaišų ir Jono Gedvilo.-. 
\budu -pirmiaus gyveno Gary. Imi. 
Dabar nežinau kur randasi. Aš esu 
nesenai atvažiavusi iš Lietuvos ir tu
riu labai svarbų reikalą. Jie patįs te
gul atsišaukia, arba kas apie juos ži
no. malonėkite pranešti, už ką busiu 
dėkinga. BARBORA BUTKIENĖ 
9530 Grahani St.. Detroit. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nu*> 18 iki 28 metų, ne
skirtumo t.k'-jii ■>. Geistina, kad mo
kėtų angliškai kalbėti ir rašyt. As 
esu vaikinas 2S metą, amato uirpen- 
teįis. Kuri r.orėtu r.ičinu su manim 
susipažinti, malonės pi Įsiusti paveiks
lą, kuri sugrąžinsiu part;.talavus.( 14) 

GEo. J. MARC1NKA
P. O. Eo.v 107, l'ristoi, Conn.

Atrask Pats Savo Laimę!

Pajieškau gyvenini-.: draugės, tar
pe 30 ir 15 metų, be .-kirtumo tikčji- 

Aš esu farmerys. Meldžiu ra- 
atsakymą duosiu kioKvienai.

J. \V. Simn.itram (15 I
Athol Road oo:> 1 lu, 

Templeton, Mass.

v ti.

I
Pajieškau nnsivedimmerginos 

arba našlės, nesenesnes 4(( metų. Aš 
’lio Napuleuno \ aite- esu vaikinas 35 metų, laisvas

T i i.’ m 1 ii Lr tu lz o 4 rn*» >»-'ln i l.mi* p

meldžiu prisiųsti pavei'.-n .
A. MES.A5 lėl.A

227 W. 22nd St.. New 5 ork

Pajieškau b
: l.vno. Paeina iš Likalaukių kaimo, rai užsilaikantis, 
i Kupiškio i ai.. Panevėžio apskrities.
Pradžioj jankaičio. 1923 metų, girde-, 

i jau buvo c-o West Pittsfield Stati-u:,' 
: Mass. Prašau jo paties atsišaukti ar
ba žinančiu pranešti, ik. turiu labui 
svarbiu reikalu iš Lietuvos.

MOTIEJUS VAITEKŪNAS
4o7 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

ir ge- 
laisKU 

t )

citv.

i'ajieskau Petro Rumšo,
(Švėkšnos parapijos
į Kas apie jį žino.
. arb1 pats iai atsišaukia. M. ii. P. 

1736 RranJon Avė.. Detroit. Mich

ANT PARDAVIMO
Kas nrite pirkti Lietuvoje gerą gy

venimą—ūkę, su visomis triobonns ir 
užsėtais žieminiais javais. Žemės yra 
C1 dešimtinė ir 7 geri Luuinkai. vidu
rys dvaro, geriausia žemė, ant upės

Pajieškau ior.o Rainom. paeina iš 
Kauno rėdybos. Biržų apskrities ir 
pašto. Spal-'iskių kaimo. Seniau gy
veno Franklin Mine. Mich.. o dabar 
nežinau kur jis randasi. Turiu daug 
svarbių naujienų papasakoti jam 
apie Lietuvą ir tėviškę. Jis pat* iei 

'atsišaukia arba kas apie jį žinote, 
■praneš,'Ua šiuo adresų:

PAUL GALVONAUSKAS
7318 Corr.ell Avc.. Chicago. III.

Di.ClLėl 13 _
Stemplių kaimo, kranto, kur niekad vanduo neišsibai- 
meldžiu pranešti gia. didelis sodas, visa prastu žen^ 

išparduota, tik likęs, pats vidurys ..-u 
’triobemi . 'Ta ūkė raimasi Veliuonos 
valsčiuje. IkukuvieiK.- <n>:.ras, nuo 
Ntmuno 2 myiios. Su viskuom galima 
nupirkti už S5(>»9 dolerių. Kreipkitės 
su reikalais pas A. B. TAMKUS 

Bo\ 97. Gilbertville. Mass.

PARSUMOllk (IKRO M AHOG *- 
NY CONSOLE VICTROLA su 50 
puikiausių rekordą, viskas uz Šio. 
Pereitą rudeni kainavo beveik $200. 
1-abar yra storičiui So. Bostone. Ra

šykit: DORA HUNT. (12)
202 Uashington St.. Lynn. Mass.

Skaityk Naują Knygą
SLAPTYBĖS BURTININKŲ IR 

RAGANIŲ.
šitoje Kny
goje yra: 
Taisyklės da
rymo įvairių 
burtų- monų; 
Flirtą c i j a ; 
Num irylių 
laiškai; Tai
syklės kortų 
metimo: S^i- 
ritizmas;Ka>p 
išperinti Ai
tvarą, kuris 
neštų naudą 
ir pinigus; 
Pinigų išve
dimas: Kaip 
prisivi t i o t i 
‘merginą, ar
ba merginai 
vaikiną; Pa- 
gelba geleži
nės žolės at
rakinti viso
kias spynas, 
ir daug įvai
rių receptų- 
pamokinimų, 
telpa. Todėl 
šita Kn^'ga 
verta ' tiiki- 
tančiu's _• dole
rių. bet mes 
parduodame, 

su prisiunti- 
mu. UŽ $1 
TIKTAI!
Dėk do 1 e r į

savo adresą irlaiškan. aiškiai parašyk 
adresuok:

Aš. Brmadiktas Gerulaitis, pajieš
kau Lauro Jankausko, Vilniaus rėdy- 
bos. Trakų apskričio. Valkininku vai.. 
.Dargužiu kaimo, pirmiau, atgal 15 
imtų, gyveno Ware, Mass.. o dabar 
nežinau kur. Malonėkite atsišaul-iti 
piba žinantieji pranešti, už ką pusiu 
<iėkin<-as.

BENADTKTAS GERULAITIS 1 
P. O. Box 127, Gilbertville. Mass.

LIET. ATBURIMO
32S! SO. HALSTED ST..

i 

BENDRIJA
CH1CACO, ILL.

Pajieškau draugo Kazimiero Aksa- 
| initausko. iš Lietuvos nueina Rasei
nių apsk_ Jtubarko valsčiaus. Gude
lių kaimo, 1919 metais gyveno So. 
Manchestcr, Conn. Jis pats arba ži 
r.antieii malonės pranešti.

MR, V. AMBRAZAITIS 
. 170 Kings llingvvay. Bridgeport. (.

Pajieškau dėdes Jokubausko O ar 
da nenamer.u' ir Jono Jokubausko, 
apie 30 metų kaip Ameuaoj. Is Lie
tuvos paeina Kauno rėd.. Raseinių 
miesto. Jie palis malonės atsišaukti 
arba žinantieji malonės pranešti.
Gendrut n mbrazaitienė-Stulgytė. 
170 Kings Hingvray, Bridgeport, Ct.

Pajieškau seserų Marės Ašakunės 
ir Magdės Vaškevičiutės. pirm 5 me
tų gyveno apie New Yorką. o dabar 
nežinau kur. Turiu svarbu reikalą, 

.malonės atsišaukti arba kas apie ja; 
Į žino teiksis pranešti.

JURGIS V AŠ K E V1 c 1A - W HIT E 
2637 W. Kurt St., Detroit. Mich.

Pajieškau brolių Jono. Kazio ir
■ Finno Banulių. malonės atsišaukti 
arba kas apie juos žino teiksitės pra • 
nešti.

VERONIKA BANLLYTĖ 
Vaškai. Biržų apsk., Lithuania.

I R 
I I 
I
I

9
I

3 • t ž 
I 
i s
I B 
I 5

REIKALINGI DARBININKAI
Prie furnio darbų, darymui alumino.
Nuolatinis darbas, nėra jokių nesusipratimų su darbinin
kais.
8 valandos darbo. 56 valandos i sąvaitę.
50c. j valandą ir bonus.
Vyrai
Geras
Ateik

turi būt geros sveikatos, tarpe 20 ir 15 melų 
burdas su jūsų tautiečiais.
arba rašyk

ALI MIK C M COMPANY OF A MERK A 
Massena. St. Laurence Co., N. Y.

y

(14)

lies, tas gauna kelias dienas 

•’vikeišmo.
Čia vra dvi lietuviu orga-

e 1 O t larmas anv paruavunu n u<iukc-
nizacijos: S. L- A. -iot KUO- Jis is tŲ parsiduoda labai nupiginta 
pa ir pašalpinė šv. Antano 
draugystė. Prie šių organi-l 
zaciju priklauso beveik visi 
vietos lietuviai. Pirmiau 
lietuviai darbavosi labai 
gražiai, rengdavo šokius ir 
prakalbas, bet dabar tasai 
veikimas yra suparaližuo- 
tas. Lietuviai ilgus metus 
kentėjo be savo kapinių ir 
kiekviename mirties atsiti
kime turėjo eiti pas airių 
arba lenkų kunigus ir pra-

kaina. Reikalaukit farmų surašo.(1G) 
JOHN A. ŽEMAITIS 

R. 1. Box 17. Fountain. Mich.

TELEFONAS 1037

r 
t F. AD. R’CHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N, Y. Į

Pajieškau pusbrolio Juozi Lazausko 
seniau gyvem-. St. )x>ųis. Mo.. paskiau 
išvažiavo i Cleveland. Ohio: Kauno 
rėd.. Panevėžio apsk.. Šeduvos parap., 
Žibartų kaimo. Turiu svarbų reika
lą. kas apie jį žino malones pranešti 
arba pats lai atsišaukia.

JOE SLANSKTS
Rockvvood. III.

I i
*

MEDICINOS DAKTARAS

C. J MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 ne pietą, / 

nuo 7 iki 8 vakare. 3

107 Summer St, \ 
LAVVRENCE, MASS. i

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka h
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite ii 

I ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaisi . šaknų nuo viso- J) 
! kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenejusio reuma- 
; tizmo, nuo nusilpnėjimo a rėnų. kraujo ’i.iymui, ni: 
! čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo
• ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patru ..mo dei vyrų ir ii 
j moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairiu šaknų ir z- ą turime. Mes 5

1 i jums patarnausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daktarus ! ! 
! i per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- i i 
i > dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu c ‘

A 100 SALĖM STRĘET, BOSTON, MASS.

:o uždegimo piau- A 
visokių slaptingų 5*

Pajieškau draugo Petro Briedžio, 
kuris vėliausiu laiku gyveno 3112 Mc- 
ha-vk St., Fort Madison, lovva, bet da
bar nežinau kur. Malonėkit, drauge, 
atsišaukti arba žinanti praneškite, už 
k? busiu dėkingas, (13)

F. K. MASALUS
P. O. Box 187. Lincoin. N. H.

Pajieškau sesei s Veronikos Ado; 
maitytės po vyrui Giniotier.es. taipgi 
brolių Jono ir Antano Adomaičiu, 
šeši metai atgal gyveno visi po nu
meriu 2020 Wnll St.. W. Puilman, III. 
Juos pačiu: meldžiu atsišaukti 
žinančius kur jie gvvena prašau 
pranešti, už ka busiu dėkinga.

KRANK ADOMAITIS^ 
zi E. 19th Si.. Bayonne, N. ).

SVETIMOTERYSTE
Lž scenos

Parašė A. Puida

KAINA $2.50.

IŠLEIDO

•»

Turčiaus namuose

Jau Išėjo Iš Spaudos

Prasižengimas prieš šeštą 
prisakytu;

Chinu Opiom dienose

Stebėt iriai aiškiai ir atvirai 
aprašyta svetimoterystė. Su 
daugybe žingeidžių paveikslų.

ši knyga viršija visas lyties 
mokslo ir baltosios vergijos 
knygas. Pritaikinta tik suaugu
siems. vaikams nebus pardavi
nėjama.

MTERNATIOSAL PUBLISH 
COMPANY

77 f:, seventh st 

CHICAGO, ILL. 
Reikalaukite Musų haialiogu.

I
i

Giniotier.es


HUMORISTIKA.
/ė

l I

I

I

: dantis ir

i rampas

STRAIPSNIS 64.

Penėjimas

Nuga-Tone

tas paprastai

Į 65<-. uz l-ouką Į V

mv- k::u jc^rariioj?. Tik sb u pat .n •)!
j-*r kok.'.i r Jautriui i>tcIa- s . irus j*|
ile kur. PieiNktiiM vi<i>kai j trumpą L.iką 7J
i. tai ret’.arčia., ^a v»x o!4 ariy
jns nekankina. Kvus skirtim „s tuoąįct Los! V

F. AD. R1CHTER & CO.. 104-1 So. 4tH St. Brooklyn. N. Y. v|

l ino jo geras draugą
—Kaip tai?
—Mat aš padaviau suma

nymą, kad musų draugija 
nupirktų tau auksinę plun- 
k >ną.

^ERIKOS LAIVAIS
PATARTINA LIETUVIAMS

Vienintelė Rusiškai-lietuviška
narlorių Udirbystė

MES 1*\T\K1\M JI MS, PIRM NEGU JIS PIRKSIT SOFAS. 
MINKŠTAS KĖDĖS, PASIŽIŪRĖKIT MUSU LŠDIRBYST 

PIGIAS VIU-S KAINAS
Parterių setas, įš 3 šmotu S90.00 

KAY PAKLOK UPKOLSTERIMG COMPANY 
165 CROSS STREET, 1‘KIE <OMMKRCIAl S

Važiuokit su karu iki llayiaarket Sąuare. 
Telefonas: Richmond 3Ulu

0 .*■ 
c 
c»' 0
C c-

cX*

c »*> 
c

Geras patarimas finansų 
ministeriui.

IJetuvos valdžia nori pa- 
i’skolinti Anglijoj S5.000,- 
t X). Bet kam to reikia? 
juk kiekvienas vaidininkas 
svajoja apie riebius kyšius. 
Kodėl tad neapdėti mokes
čiais tų sumų, kokių kiek 
* *enas ponas viršininkas t i 
r įsi gauti? Juk pagal krikš 
c’oniu mokslą, žmogus turi 
įsakyti netik už tai, ką jis 
įdaro ir gauna, bet ir už 
ii, apie ką jis mislina.

Taigi mes nužemintai 
atariant Ponui Lietuvos 
inansų Ministeriui, kad Jo 

viesvbė teiktųsi aptaksuoti 
aldininkų mintis apie dide- 
us kyšius, o pinigų bus 
aip -sacharino.

:»
i

1,1
I

Padėk Savo Vaikui Mokykloj

Lietuviai turi geriausius 
dantis.
Man rodosi, kad 

tautu lietuviai turi
Jurgis:

iš visų 
geriausius dantis.

Spurgis:—F 
taip manai0

Jurgis:— Nes 
tautos žmonės 
daug kandžiotis 
kaip lietuviai.

Kodėl tamstai

nei* vienos 
nemyli tiek 

ir ėstis.

1

Mok y toj os perž iur i nė j 
kurių dantis nėra <v;

Pageibėkit mokytojo 
ki:s valyti dantis p > k
ėjimą gulti, su Colgatc
Colgate’s yra saugus i ■ 
vaikams. Daktarai : 
menduoja Colgate’s.

Geri Dantis — ><vi

ttvo va 
ir prieš 
Cream.

tojus 
;‘i k<:-

22 Bai. 1‘J 
M BaJ. 2<i 
. 5 Geg *» 

. lk-.i. H Geg. t«» 
. . Kai. 12 Geg. i 

.... K.-.I. 2S Birz.
valias, informacijas ir laivakor- 
guu>ite | ;:s vn >s agentus.

NITE!) STATĖS LINKS
Br -ad^.1'. W-w N ork
Stale St.. Eostoa. Mass.

agir.g Operatuif !‘->r 
Stale?, .shiuiiiuu Koard

R,Kkseve*i . . Kovo 
llarduig .. Kovo ;

U.tshiugla.-. .. Bal 
ica ...

I.cv :.-<tha>i .
Republ-c

:S

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Galit eV-včtj naujai suprot.'f) lutą: Stikliniai
Jūsų pirštų nagui guli imti puir įai nup^hnioti. Ir ly-

1 iUiA pb i-?*.;’. ’ U. I.. . 'i.^->. :
ime p.inu»i>vs apie j‘»s jusy mylimoji tanelė? X i>o i 
impreciją, nuriti ni.-kuis. j- i jus pra<i**<he 
h i -kanas |*o \isą kambarį. Nuudvk.t

CauBacii aptiekose I

Ligonio su ra nš n imas.
Kaimynas atėjo aplankyt 

ligonį ir sako:
”Na. Jonai, kaip tąp eina

si? Aš atėjau aplankyt ta
ve. 0, Dieve, kaip tu sudžiū
vau Išbalęs, kaip mirtis. 
Man rodos, kad tu jau nebe
gyvensi. O čia tropai tokie 
siauri, kąd ir grabą bus sun-Į 
ku Įnešti. Na. tai gndbai. 
Jonai, aš tik užbėgau sura
minti tave. Turiu skubintis 
i darbą. Bet ant šermenų, 
tai jau turėsiu pasiprašyti, 
kad bosas išleistų visai die
nai. Juk palaidoti žmogų 
reikia.’’

Suvienytoms Valstijoms 
gresia stoka kavos.

GESTAM
LLOYD

Savaitiniai išplaukimai į 
LIETUVĄ

NEW VOKI__ BRF.MEN
Ant puikiu Laivų 

C-i.UMBUS—S! t HGART 
— Ml NCHEN 

ir ant 1:;:.. vienos Liesos lai
vų. Paderintu trečia klesa 
Parankus, uždą 
Cv'iiui su 2 ir $

Reikalaudami 
kreipkitės pik
tų arba į

NORUI GERMAN 
LLOY I)

iS2 M'ashinjton St 
Eustun. Ma;

Pasekme po 20 Oies. 
arba grąžiname jame 
pinigusiCUNARD

i5 BOSTONO f LIETUVĄ 
per l.iverpool,

k, y. čbleiių, puikių aliej.' 
varemų laivų:

. . Kovo 
Balandžio
; Lietu v 
Puikius

kUDIKIų 
EROVes skYRIUS

■

agerintu trečia
!?.i-. uždarant kamba- 

lovom.
laivakorčių 

vietos agen-

Kas tam kaltas? Ponas VoLs- 
^ad ar mažas derlius ?
Pranešimas apie stoką kavos 

i oje šalyje privalo mumis už- 
įteresuoti delei dviejų priežas- 
ių:
Pirmiausia, stoka kavos gali ■v

umažint musų smagumą, ari
ant is mus mylimiausi gėrimą. 

.Antra, tas atsiliepia ant musų 
’ išeniaus. nes kuomet pasidaro 
l.o-nors stoka. __ ,_ ,______
markiai kila.

Delei kavos kainų kilimo vi- 
i atsakomybė puola ant Bra- 

’lijos kavos augintojų.
Brazilija, kuri užaugina apie 

» r visos pasaulio kavos, sako. Į 
kad per paskutinius dešimts 
i.ieni (išimant tik 1919 metus)

>s kavos plantatoriai priversti 
< įvo parduot savo kavą žemes
ne kaina, negu jiems patiems ji 
. »iėjo užauginti ir jie negalėjo 

likos sutvarkyt5 savo naudai 
.i pereitų metų, nepaisant net 

m fakto, kad Brazilija reguliuo
ji kainas visos pasaulio kavos.

Per kelis metus po karo Bra
zilijos pinigai bu\o žymiai nu
puolę. Dabar jau jie kįla. O 
tas reiškia, kad už Suvvienvtu 
Valstijų doleri gali jau mažiau 
nupirkti žalios kavos, negu pir- 

h.iiau. Tas ir yra priežastimi 
kavos kainų kilimo.

Kita priežastis, tai kas me- 
;ias kavos vartojimas visame pa
saulyje smarkiai kila.

Galbūt ponas Volstead, blai
vybės sumanytojas, yra to prie
žastimi, nes panaikinus svaigi
namuosius gėrimus kavos nau
dojimas ėmė smarkiai kilti. Na- 
cionalė Kavos, Džiovintoji? Drau
gija. pasiremdama ištyrinėjimu 
šlassachusetts Technologijos 
Instituto profesoriaus Prescott. 
priėjo prie to išvedimo, kad var
tojimas kavos kila todėl, jog 
žmonės suprato, jog kava yra 
geras maistas.

Suvienytų Valstijų žmonės 
vien tik per pereitus metus iš- 

'gėrė suvirs miliono maišiukų

I

Jis garantuoja savo žodį.
—Jonai, ar tu tikrai ma

ne myli?—klausinėjo gas- 
padinė savo burdingieriaus.

—žinai, kad myliu.
—Ar nepaliksi manęs, jei 

aš pamesiu savo senį ir mu
du išrunysim Į Čikagą?

—Nosar.
—Ar nemeluoji?
—Garantuoju savo žodį.
—Kaip tu jį garantuoji?
—Tas lengva: jei bus ne

gerai, atsiimsiu jį atgal.
------ 9 - —---- -

Kumelė kalba telefonu.

Juodveidis Sam buvo la
bai mylimas juodveidžiųi 
moterų. Bet jis buvo vedęs | 
ir vieną naktį jo ištikimoji' 
pati, darydama jo kelinių’ 
kišeniuose Kratą, rado kor-j 

čiukę su užrašu: ”Mary, Nr.I 
27.” Ji tuojaus prikėlė savo 
vyrą ir sušuko:

„Klausyk, tu nigeri, ką 
tas vardas reiškia?”

Vyras jai paaiškino, kad 
taip vadinasi jo kumelė, įku
ria jis vežioja anglis savo 
kompanijai.

Praslinko keliatas dienų, 
ir jo pati nakties laiku vėl 
kąlia jį iš miego.

''Šamai. Šamai, eik prie 
telefono. Tavo kumele nori 
su tavim pasikalbėti.”

--------------------- - 1
Gal gausim po fordą. [l avos.

Z/.

Sakoma, kad Fordo iabn-i 
kai dabar padaro daugiau 
automobilių i dieną negu ka
da nors iki šiol padarydato. 
Ir tai galimas daiktas. For
das pasižadėjo remti, reptfb- 
likoiru kandidatą i preziden
tus. Taigi galimas (laiktąs, 
kad ateinančiais rinkimais 
balsuotojams bus dalijami 
n? cigarai, bet Lordai.

Ekspertai priėjo prie to išve
dimo, kad sunaudojimas kavos 
viršyja još užauginimą- 191S 
metais Brazilijoj perviršis ka
vos susidėjo iš 7.785,000 maišiu
kų. O šiandien tas perviršis su
mažėjo iki 709,000 maišiukų. 

Vasario 28 d. 
sandėliuose New 
487,090 maišiukų; 
118,804 maišiukai 
cisco 11,884 
617,778 maišiukai, 
dienos 
cius kavos 
mažėja. < 
visai neliks. .

Dar viena nelaimė, tai kad šių 
metų Brazilijos kavos derlius 
buvo labai prastas. Todėl kavos 
importuotojairis bus surtkii už
tektinai kavos gautf-

Gal netrukus sulauksime to 
'—AŠ, priešingas šitam įne- laiko, kad valgy klos veiterka 

šimuly ką jus čia dabar bal-1 pasakys mums, jogei kavos 
Sliojate!' [Šiandien neriu

__Ne tu /vienas,, yra ir Patartina Žmonėms pirkt—ir 
daugiau priešingu—paaiž- pirkt tik gera kavą.

Lietuviškas būdas.
Vienos lietuviu organiza- 

cijos pirmininkas So. Bos
tone pasivėlino i susirinki^ 
mą. Kada jis pribuvo są- 
lėn, posėdis buvo jau atida
rytas ir ėjo balsavimas,. Ne
žinodamas reikalo, bet bū
damas tikro lietuviško bu
do, jisai pasiprašė balso ir 
sušuko:

(

DĖL APRŪPINIMO i 
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^
t n

X'

O.Y!
.-( I.1 K! J

ypatisK 
:> ir visas 
:i ant tri- 
persėdiniu

MA l RETA NI A. AQU!TA NIA, 
IkERENGAKlA.

išplaukimai tie- 
jų aliejum

publiškuose
Yorke buvo 
New Orleans 
ir San I’ran-

n.aišiukai—viso 
Ir diena iš 

tuose .sandėliuose - skai- 
; maišiuku smarkiai 
Gal už trumpo laiko

Bonkutė.- I’rixelh<li 
Žindymui.

Pasitaiko, kad motinai r.usiiou 
su-irt.pinus, ‘ait-a pergre::ai y 
piie namų ruoš.s, jos pieno i.euživ; 
k;- kiekyje ir kokybėje. Tada prige 
biantis penėjimas yra dažnai pagei
daujamas, ir jei priimtas, tai geriau 
yra maitinti tarnais -u žindyn.u. Tuo 
budu. krūtys yra reguliariai žindomos, 
o tas svarbu, kadangi nevartojamo;, 
pieno liaunos nesunkia, pieno, i; kūdi
ki.- gaut a užtektinai maisto. Taip- 
pa, svarba motinai valgyti kodau- 
giausia maitinančių valgių, kaip pie
no, Smetonos, kiaušinių, mėsos, švie
žių daržovių, vaisią ir geros duonos, 
imant ir uideli kiek; sxy tų valgių, 
švieži kiaušiniai, suplakti i džiovinia 
pieną, yra labai maistingi, ir gardus.

Jei kūdikis buvo krūtimis perimas 
kurį laiką, paskui pastatytas prie 
bonkutės, tai išmintinga, iki jis kiek ( 
apsipranta su i.aujuoju maistu, is- 
pradžių vartoti : ilpaesrį atmiezimą 
negu kad yra nurodoma jo a-nžiai. Mi
šinį galima stiprinti kas pora dieną 
iki atatinka jo amžiui. Jei k .iki.i.- ro
jo ženklų negero virškinimo tai tuoj 
reikia vėl grįžti prie silpnesnio mie
žinio. O jei jis rodo pasitenkinimo, 
užauga -;-6 uncijas xas savaitę, r.vve- 
nia. ir tvarkiai liuosnoja viduriuku 
ai gali būti tikras, Kau mai.-Cas 

lir.kan'O stiprumu ir kiekio.
Penėjimu Tarpai.

iš pradžių, per keliūta savaim 
.les’ rekomenduojame per.et’ kas c 
vr.iandds; bet galima keisti šitą pr 
sitaikant prie Kūdikio savybių. Ka
dangi vienas kūdikis suvalgo daugiau, 
i litas mažiau,-štai negalima nusta
tyti griežtai kiek reikia duoti, .i.oti- 
;a turi geriau žiuičti kaip kūdikiui 
inasi. negu kaip >-ašoma knygoje. 

Nekurie žinovai sako, bjk reikia pe
lėti kas tris valandos, nes esą i ta 
aiką viduriai išsiliuosuoja. Jei tas 
•eikalinpa padaryu. tai rekomenduo
jame pakeisti dvi-zalandinį penėjimą 
rridedsnt kas sykį po dešimtį minu- 
tų iki bus penima kas trįs valandos.

i'ari savo kūdikį išiaikv 
stiprif. O kūdikio sveikata pilvai 
klauso maistui ir rūpės* 
suteiki. Kūdikis reidą

sveiką ir! 
tai pri

zui, kuri jan: 
_______________ usdien mau- 
yri’ įr recmliariškai maitinti. Jei ne- 
•afi'žindyti jo. tni pabandyk Eorden’s- 

Er.gle Pieną. Tai pirma; iiis kūdikių 
maistas—padarytas iš rielx.ua karvių 
pieno ir rupaus cukro—ypatigai kū
dikiams. Jis gydytoji) rekomenduoja
mas visur de! jo kokybės ir vienodu
mo. Per keliam gentkarčių tuk.-tar.- 
.čiai motinų išauklėjo savo kūdikius 
I.oiden’s E.nr-'e Pienu. .Dėlto, kad ji, 
. komendnvu draugai ir kad jos rado 
i patenkinančiu.

Geri dantys gera sveikata. Suprar.- ■ 
lanti savo užduotį motina privalo da
boti savo dnntis, nes jie sukramto tą 1 
maistą, kuris duoda gyvybe jo !<udi- 

iui. l’rasti dantys yra priežastimi 
. i.-okiu skaudėjimų, apie •kuriuos iš- 
ni.ilinga motina turi . usirupi: ti. ■)' 
uii išmokti valyti savo rimtis tris 
iv'.iu.s j dieną su Colgaic’s Kii.bun 
'lenta! Creari ir nueit ->as dentistą 
>ent dn kartu į metus.

kaityk šituos straipsnius .a -ąvaitę 
ir pasidėk ateičiai. j

NAUJU PLUNKSNŲ LOVOS 
Gank Didelę Bar»er.ų Kny
ga Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
padužkas ir patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime persiunai- 
mo lėšas. Musu kostvme-

-iai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
eikaluudamas Rarger.ų Knygos ir 

plunksnų sampalų. (—)
American Feather & Pillow Co. 

Dept. C-, Nariiville. Tenn.

0 IPiiiavą §106.51 
sai $5.00.

m ai orderiai išr.e- 
greita:. užtikrintai, 

rniaeijų kreipkitės 
> arba j

t N VIII) .-TEAMSHI!
126 Stale >t„

Boston. Ma—.

ir tiesus kebas 
Rotterdamą, į ir iš visų $

LIETUVOS
Savcitiriai išplaukimai. Puikus 
parankumai.

Mes pagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitu.). Mus.: reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiur.ėiam ant pareikalavimo.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie bile 
vietinio agento arba į
HCLLAND AMERICAN
89 Statė Strect. Boston,

PADARA TIRŠTA. RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; tap

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibouis^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaigrinan* vį 
ėius. bandyk Nuk’a-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nr.uju. žmogų! Devynes iš doėimtes visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu. >»-zai 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžiais, anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. A

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remias e ant nervu rajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abeino sunaikinimo 
kuro. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu. 
sveikatą duadsnėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nunuodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir | 
Fosforą-maistus de! Kraujo ir Nervu. .M

Ncga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastipsiu grobus teip. ji 
jog je tuštinase revulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu. niera smir- , 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone r.etalpin savyj jokiu migdamu ♦T 
daromu paproty vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimn » 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem j 
sava pretelems. _ .

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra viena. ($1.00) doler.- 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu. arba vieno menes, 
gydymo. Gaiėte pirkti šešea bonkute,. arba šeštus menesius lydymo už penkiue ($5.00 
dolerius. Imk Nusa-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeiju ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir piJsus, o mes ustai jueražisime jusu piniyvs. 
prapuldyti vien, centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ
Jational Laboratory. L. 21—' -Į^g g. Wabash Avė., ChicagO, III.

Gerbiamieji: Id-du iionais S..................... r meldžia prigimti man..............
Nuga-Tone.

vieno

Varda.* ir pavardė

i

1
r

r

t

LINE 
Mass.

.t

(

i
v

I
VARPAS

MIESTAS

VALSTIJA -i
Gatvė ar 
R. F. D.-------

Gatve ir numeri? 
Ą

U iestas...

. .vsto iš įsise-j
• > -;,o. Milio.-.ai

?. žiemą mir- 
rasto persi- 

"mo. . užsišaldęs^rtJĮjĮjįĘ
.a naudok J.

S ■< .atos Gelbe-f 
A -. to, dar galite?

i s sis gyduoles :f 
Kr.;u o \ oiytojas. ku- 
iš'aro jitį ir sušildo 
ia. ___ ______
Kr;-; čerauninko Ali.a. išvaro šalti, išvalo -kilvi ir grobus.
b1'- !u i ' di'idė. kuri išvarė salti iš inkstų ir strėlių.
’i; < .ii ka gyduolė <«<•! maudynės, ištraukia iš viso kūno šalti 

v:*>u> rrsveikunius. šitų zviiuoliu kaina 1 I>onKa S1.03. Aos
• -a <-eriac ios, nes daktarai ir slaugidtojos (Nurse) t:- 

a ••••■:;> Siaudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant
iunčiar iš kaino, me- gyduoles išsiunčiame į vsas da- 

š;r. -n Valstijų.
GELBĖTOJAS— l’ltl G CHEMK AL CO.

J. Baitrėnas, Prop.
P! IHHIaG FIL

LIKiJA 9~BroadV3y. Ncv ^ork

S&iLIETUNA.
PER GĄ.PiU^A

AR5A LIEPOJŲ.
’ažiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja j Piiiavą .
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 

:»-čia klesa padalinta, i kamba- 
nt 2-ių. 1-rių. 6-šių ir 8-niu lovų
ESTON'IA ............. Balandžio 'J
LlTUAN'li....................... Bal. .30
Trečios Klesos Kainos į: 

Hamburgą $103.50 — Piiiavą $106.50
Liepoją ir Memeli $107.00 

INlei laivu ir žinių kreipkitės prie 
savo agentų.

SUNKI LIGA
Daž
nė k

ir
i i?

S \ EIK \ ros

CHICAGO. ILL.

TEDAMEBCANi
Al LIN£/ 4

HAl Bl PG AFHHCiN LINE

1 xU MPiAi SIAS KELIAS J * I
* i «»• s i a a a,LIETUVA

luiiva* išplaukia kas sąvaitė. 
Geriausi musų laivai

"Resolute". ”Reliance”.
”AIbert Bailin”. "Ileutschland” 
veža J. II ir III kiesų pasažie- 
rius. Taipgi populcrial laivai 

"Minint Člay”. "CleveLtnd”, 
**Wcstpha)ia". "Ransa" ir 

"Tliuringia".
U NIT F D AMERICAN LINUS 

J ULi: S RO1TEN BERG.
2S0 llanover St.. l’.jston. .Mass. 

-rba pas kit-’s agentus.

ŠIO LAIKRAŠČIO SKAITYTOJŲ 
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, pa
dedant savo Vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiusiu dyka- vieno dolerio ver
tės bonką išbandymui mano Rheu- 
mntizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą. nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus. pamatysite, ką gali 
pa«laryti Kuhn’s Kheumatk- Iteniėdy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs j tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieaą cen
tą. . '

-Nebandykite prašalinti romatiz- 
m« per kojas ar. skūrą su pa^elba 
.plasterių ar kitokią daiktų. Neban
dykit išįiliotL jį -su linimentaiš, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvvt jį Su Užkalbėjimu.?; liet 
jus privalot iį prašalint. Jjs yra 
kraujuje ir jųa turite vyti-.iį lau
kan. • '

Ir ūš tikiu, tą aarbą ath.^s 
Kuhn’s Rheumatic Remedy.
Romatizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuesuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Manu gyduolės 
panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir sąnarių šuštingirtia.

Aš NORIU TAI PARODYT JUMS ,
Jei tik jus man pavelysi:. Aš-galiu daug prirodyi į vieną savaitę ir ■ 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio'’ 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus., 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų / Z Z
pasinlvmą žemiau ir reikalaukite J/71^ S ;
ju tuojaus. 

REGULERIS S 1.00 BUTELIS Už 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbnndytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir' tūkstančiai kitų, jog P.omatizmas gali būt praša
lintas. ir mes nenorim uždirbt ant-išbandymo, išbandtkit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame maža hutelibką, kuris neturi vertės, bot siunčiame pii 
r.os mieros buteli, kokie parsiduoda aptiekose už. doreli, šis butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui už persiuntimu. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplankysite vieno dolerio vertės ••utel; dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko. ,

I’RISIVSK KUPONĄ 
Kuhn Remedv Co., 

Dept. B. W.
Aš taria Romatizmą ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kuhn’o Rheumatiškų gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo 'ir t.t. 
Dolerinis ‘'otelis tori hu< 
prisiųstas dykai.

KUIIN REMEDY C0„ i«s Miiw»uk~ a«,CHICAGO.
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Jums reikalinga žinoti, kodėl dabar Jus 
priversti mokėti už savo Kavą daugiau 

faktainegu seniau — Ve nurodymai ir
Šiandien reikalingas pasauliui perviršis ka 

vos stovi ant pavojingai žemo laipsnio. Rei

kalavimas viršina produkciją, o tas vra 

priežastim kainų kilimo

Suvartojimas kavos pasauly nuolat auga, 

kuomet kavos produkcija puola žemyn. Yra 

buvę tokie blogi metai—metai kuomet pro

dukcija stovėjo aukštai kiekybėje, bet že
mai kokybėje.

Pereitu metu derlius buvo didelis, bet dide- 

Ii lietus ji sugadino, šių metų derlius—ku

ris tuojaus ateis i marketą—yra netikėtai 

mažas.

Taipgi per kelis metus po karo tų šalių pi

nigai. kur kava yra auginama, buvo žymiai 

nupuolę. Dabar tų šalių pinigai jau kila, o 

tas reiškia, kad Suvienytų Valstijų doleris 

nuperka mažiau žalios kavos, negi? jis nu

pirkdavo pirmiau.

Kavos industrijoj, taip lygiai kaip ir kitos< 

industrijose, kuomet perviršis ? ra labai ž« - 

mas. kainos greitai kyla

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
ir(Ni . * . - - - -.............................-

I

O kuomet žalios kavo kainos kila, yra tik 

du dalykai, kuriuos kavos importuotojas 

gali padaryti—

.lis gali palikt kokybę ir proporcionaliai pa

kelt pardavimo kainą—

:■ (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.).

Kaip veža j Ameriką. 'iš nelaimingų "emigran- 
1924 m. vasario 4 d. Kau

no apygardos teismas Ra-; 
šeiniuose nubaudė Juozą 
Rakštį trejais, .metais sun
kiųjų darbų kalėjimo už ap

gaudinėjimą piliečių. Aplin
kybės tokios.
' 1923 metų vasara atva

žiavusi Kaunan Petronėlė 
Batvinvte norėjo pasimaty
ti su Amerikos konsulu, no
rėdama važiuoti Amerikon. 
Prie Konsulo buto ji sutiko 
jauną žmogų su "žvaigždė
mis” (Teisme pasirodė— 
muitininką su uniforma). 
Paklaususi, kur galima ma
tyti konsulą ir papasakojusi, 

kad norinti keliauti Ameri
kon, gavo patirti iŠ žvaigž
dėto žmogaus, kad jis esąs 
konsulo padėjėjas ir galįs ją 
priimti važiuoti Amerikon, 
liet reikėsią sumokėti tuo _ .
tarpu 50 doleriu. Besikalbė- PANEVĖŽYS, 
darni jie priėjo Kalnu gatvę, d. II Nuovados Taikos teisė- 

kur Batvinvte sumokėjo jas Panevėžy nagrinėjo An- 
konsulo padėjėjui dali pini- tano Adomaičio, Rubarto- 
gų. Likusius ketino tuojau nių folvarko, ir Elzbietos 
atvežti. Parvažiavusi namo,' Povilauskaitės, Balbikų 
Batvinvte papasakojo savo kaimo, abu Krekenavos vai. 

draugėms, kad ji tuojau va- bylą. Adomaitis—25 m. am-i 
žiuosianti AmenVon. Ant-žiaus, o Povilauskaitė—2^ 

rą kartą, kada Batvinytė m. amžiaus, kuriuodu sugy- 
važiavo ‘ Kaunan, prie jos veno kūdikį, bet paskui Ado- 
prisidėio dar Rožė ir Mar- maitis vedė kitą. Byla buvę 
cele Arftbrazartvtės, Marijo- iškelta prigyventam kildi
na Kuckytė it Petronė Ei- kiui išlaikyti. Teisėjas iš 
lucytė. ’ Kiekvieną kartą, kvotė jieškotojos liudyto- 
kaip jos nuvažiuodavo Kau- jus. Adomaitis paprašė 
nan jos susitikdavo "konsu-,kad ir jo liudytojai butų iš- 
lo padėjėją” paskirtoj vie- klausinėti. Teisėjas nutarė 
toj. ir jis tuo budū išviliojo bylą atidėti. Rašant spren-

4 ♦' ;
I 

r •♦

'iš nelaimingų ” 
cių” keletą tūkstančių litu 
ir dolerių, apgaulingu budu 
ketindamas nuvežti jas 
Ameriką pirma kliasa ir ter. 

į joms duoti pinigų. Supra
tus aferisto apgaudinėjimą 
buvo pranešta policijai ii 
visas dalykas pakliuvo teis
man. žvaigždėtas konsule 
padėjėjas pasirodė buvęs- 
Kazvs Rakštvs. Jaunas afe-

I • V

ristas, tarnavęs Kauno Cen- 
tralinėje Muitinėje.

šis atsitikimas duoda pro-; 
gos pastebėti, kaip musu 
kaimo tamsesni gyventojai, 
atvykę su reikalais į didesnį 
miestą, esti apgaudinėjami ■ 
aferistų. Patartina žmo- į 

nėms atsafgiau;,elgtis ir ne- ■ 
pasiduoti apgaudinėti.

_____________

Suvilta mergina apliejo save 
meilužį vitrijolu.

Vasario 1£

i 
i*

Arba jis gali palikt tą pačią pardavimo kai 

na—suprastinant kokybę—vartojant ta* 

kavos rūšis, kurios atatinka tai kainai

Litai Housc of Quinhy pasirinko pirmą bū

dą: pakilus žaliai kavai pakėlė kainas ant

gatavos kavos. The House of Quinbv buvo 

uždėta aut "kokybės” principo Nuolatos, 

laike melų eilės musų biznio augimo, mes 

išlaikėme pirmąjį savo pasiryžimą, niekuo

met neprastindami kokybės ir nežeminda

mi kainų—tai yra vėliava La Touraine Ka-

!

Jums patartina pasirinkt iš visu geriausią VOS.

• t

•jv.
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"Tai Yra Pupa"

W. S. QU1NBY COMPANY
Boston New York Chica-o

Įima, Povilauskaitė apliejo taip. Mat atsirado tokių, sakymą, kad, girdi, pinigų 
Adomaičio veidą vitrijolu. kurie nebenori pasiduoti ku- nesą. Kada surinksiąs mui- 
Viena akis išdeginta, visas nigų globai. Taigi ir čia, tus ir kitus mokesčius, tada 
reidas žaizdose. Povilaus- taip sakant. Įvyko parinki- apmokėsiąs; girdi, turite sa
kaitė suimta. ’ Negirdėtas mas gerųjų katalikų. Prie vo atstovus Seime, rašykite 
itsitikimas teismo rūmuose, "prakeiktųjų,’' pas.kuriuos jiems, lai priverčia valdžią 

nėjo kaledninkai, buvau ir duoti pinigų. Įdomu žinoti, 
ka. aš priskaitytas. Nors mano ar ir Kauna dėdės taip pat 
Kau- tėvai yra tikri katalikai, lai- kenčia negaudami algos, dėl 

Įvyko 23 savižu- kosi prisakymo "atiduok visokių mokesčių? Pas mus 
lystės (16 vyrų ir 7 mote- bažnyčiai dešimtinę” ir bu- žmonės kalba, kad. c«ą visai 
•įs), kurių 6 asmens nusišo- vo pasiruošę priimti kalėd- priešingai: ten net ne už 
•ė. 14 užsinuodijo, 2 prigėrė, cinkus. bet kaledninkai ap- pereitą laiką, bet avansais 
r 1 pasimetė po traukiniu. lenkė musų butą. 
>ulig ištyrimų jie nusižudė esu žiežirbininkas 
lel sekančių priežasčių: 8— 
š meilės, 11—dėl blogos pa- 
lėties. 2 rusų emigrantų no- 
•ėdami grįžti tėvynėn ir vie
la savižudystė neištiria.

Savižudysčių statistii 

Statistikos žiniomis, 
te 1923 m.

Gaisrų statistika.

1923 m. nuo liepos m. 1 d. 
ki gruodžio mėn. 31 d. Val
stybinėj Apdraudimo Įstai
goj ir Apdraudimo Draugi

joj "Lietuva” gauta 280 
gaisrų pareiškimų. Sulig 
•tatistikos, kiekvienoj apsk. 
1923 m. buvo 28 gaisrai ir 
kasdien degė kurio nors gy
ventojo namai. Gaisrų prie- 
:astįs daugumoj nežinomos, 
> kitos tai keršto, neatsar
gumo arba vaikų išdvkavi- 
no pasekmė, 
’-iems už 
atlyginta.

_______________ _______, kad našta 
žino- vien tik vargdieniams taiko- 

Del ma.
Bet Skuodo nukentiejusieji

Mat aš imama. Išeina, 
ir 

mas kaipo "bedievis.” 
manęs tekeliauja sau. 
mano tėvams, kaipo giliai ti- darbininkai tuo reikalu pa- 
kintiems. buvo nemažas davė skundą Seimo'Skundų 
>mugis. Taigi norėčiau žino- ir Peticijų komisijai. Išviso 
ti. ar Kristus taip darė, kaip reikia gauti apie 1.500 litų. 
dabartiniaLKristaus "vieti
ninkai,” ar taip pat lenkėsi 
tu žmonių, kurie neapkentė 
tamsybių, o jieškojo šviesos 
ir ar Kristus dėl vieno ki
tam manančio Įžeidė kitų ti
kybinius jausmus. Kristus 
kitą syk nebijojo didžiausios 
minios fariziejų, o musų 
klebonėlis pabūgo vieno ne' 
jo nuomonės žmogaus.

žaibas.

Ir dabar, nepaisant kad aukštos rūšies ža

lia kava smarkiai pakilo. The Ilouse of 

Ouinby visai nedvejojant nupirko geriau

sią rūšį—imant atydnn, kad aukšta kaina 

".apdraus kokybę” La Touraine Kavos.

Nėra jokios išeities sumažinimui kainų, 

kuomet reikalavimas didelis. Mes negalime 

iikėti kontroliuot žalio; kavos kainų—

Bet mes galime kontroliuot kokybę La Tou

raine Kavos, ir dabartinė jos kaina—52 

centai svarui—užtikrina musų pasirįžimą 

palaikyt La Touraine gerą kokybę, nepai

sant kokios aplinkybės nebūtų—duoti Ame

rikos žmonėms ką ir visada davėm ir ką jie 

tikisi gauti—tai goriausią.

MEDICINOS DAKTARAS
y
I

! Dr.LEO J. PODDER iš Petrogrado |
J’ Specialistas Slaptų li«ų moterų -rvyrų, kraujo ir sktirob. Kalba len- i 

kiškai ir rusiškai. ’
» Telefonas Ilayir.arket 3390 I

69 CHAMBERS STREET. BOS1ON. MASS. ’

z
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Arklys nukando karvei 
liežuvį.

ABELIAI, s. m. sausio 21 d. 
Akliuose pas ukinin <ą Pit- 
rėną buvo toks atsitikimas. 
Viename tvarte buvo laiko
mi arklys ir karvė. Juodu 

.skyrė gana tanki butų tvo.- 
ra. Tik greta arklio ėdžių 
buvo kokni 8-10 centimetrų 
plyšys. Arkliui atnešta šie
no. Jo panoro ir karvė. Iški
šo liežuvi per plvši ir siekia 
šieno. Tik kramst arklys už 
galo liežuvio ir nukando. 
Karvę reikėjo papiauti, o' 
atkastas liežuvio galas Įdė
tas i spirito bonkutę.

••____________

Valdininkai sauvaliauja.
Nukentėju- SKUODAS (Kretingos ap- 

apdraustą turtą skrities). Pabaigoj rugsėjo 
ir pradžioj spalių mėn. čia 
prie gelžkelio buvo pasam
dyta apie 40 darbininkų

TRYŠKIAI (Šiaulių aps.). vežimo akmenų iš Darbėnų 
Sausio 12 d. š.m. T ryškių Skuodo tiltui. Darbas tęsėsi 
Naumiestyje kalėdojo’ ka- 7 dienas, bet kai prisiėjo ap- ROKIŠKIS. Vasario 4 d. nu

sišovė Rokiškio miškų urė- 
' dijos Vižiunų girininkijos 

:as Jonas Vaičiulis, 

taliko butą, kurie tik jų bininkai kreipėsi Į Mažeikiu Nisižu ’ymo priežastis ne

laukdavo. Dabar virto ki-.ruožo viršininką ir gavo at- žinoma.
j

Kunigas pabūgo žiežirbi- 
ninko.

I 
t f
j 
I 
i

akordiniam darbui prie per-
i _ •r v\ i -

12 d. š.m. T ryškių Skuodo tiltui. Darbas tęsėsi Nusižudė girininkas.

ėdninkai. kitą kartą, kada mokėti minėtą darbą, tai 

buvo dar geri laikai ponams darbininkai tegavo tik už 
r kunigėliams, kalėdninkai tris dienas, gi už keturias ii .... 
aplankydavo kiekvieno ka- po šiai dienai negauta. Dar- 2'inmnk

z
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v panelės Endzeliutės, ant to

Vazx4^MA«x 7C«xx/xzx jaunučio lietuviu talento. 

VlCUlIvS jUnlOS Pagaliau?, argi tai redakto
riui vertėjo praleisti tokius 
žodžius, kuriais prilyginta 
toji jaunutė, garbės verta 
dainininkė, prie "katės mor- 

jčiuje”? Ką "Sandaros" re
daktorius pasakytų, jei kas 
prilygintu gabijietį solistą 
įprie jaučio ar kitokio gyvu
lio?

j "Kalvis“ nors ir kartoja 
savo melus ir tvirtina, kad 
jis "teisybę” sakąs, bet savo 
vardo bijo pasirašyti ir 
slapstosi po slapyvarde it 
pelė po šluota. Mat bijo pa
rodyti savo nešvarią valgo-

Merginos. bukit atsargios!

Pastaruoju laiku Bostone 
įėjo madon bia urus papro
tys: merginos sėdasi į auto
mobilius su nepažįstamais 
vyrais ir važiuoja pasivaži
nėti. Tau ne viena nuo to nu
kentėjo, bet vis yra tokių, ką 
važiuoja. Pereito nedėldienio 
vakarą šitaip išvažiavo tūla 
Man- Dunn, kuri gyvena So. 
Bostone. Nepažįstami vyrai 
išsivežė ją į Charlestouną, 
atėmė $900 vertės deimanti
nį žiedą, dvi bankines kny
gutes, $36 pinigų, išgėdijo ir 
paskui išvertę iš automobi
liaus nuvažiavo sau. Kris- ■ 
dama iš automobiliaus mer
gina nusilaužė koją ir dabar 
bus ubagė ant amžių, šitoks j 
atsitikimas turėtų būt pamo-i 
ka visoms merginoms, kad te 17 vasario, rodosi, buvo ir 
su nepažįstamais nesusidėt. p ienas uolus sandarietis" 

l • ~ • 1 r 1 1 • iKasmauskas. Ar jis nega-
Rubsiuvių ir JU darbdavių ||ėtų viešai paaiškinti, kaip 

konferencija. ištikruju tas koncertas pa-
Pereitą nedeldiem \oun-jVvko ir kas per vienas tas 

g s Hotelyje buvo streikuo-j nešvarus sutvėrimas "Kal- 
janeių moteriškų rūbų siu- vis," kuris taip biauriai i. 
vėjų ir jų darbdavių konfe-jtaip nesąžiningai "Sandaro- 
rencija. Norėta susitaikyt, ’ 
bet niekas neišėjo. Streikie- 
riai reikalauja 40 valandų 
arba 5dienų darbo savaitės.’ 
Darbdaviai ant to nepristo- 
ja.

štai ’ lašinių l»endrove' ir 
kilos lietuviškos Įstaigos 
ant Broaduay laike šv. Pet
riko šventės apsikabinėjo 
airiškomis vėliavomis, o lai
ke Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės nei mažiausias 
lietuvių "flagutės” neiškišk.

"Sandarus" Dėdės "pin
čeris" labai panašus i sai - 
darieti Čalį Pratapą. Užpro
testuok, čali. kad tavo vien
minčiai laiko tave ant ši- 
derstvos!

A. M. Juozeliunas.

maja. Aš gi. kaipo ”papras-

i

tas 'Keleivio' tarnas, ne
bijau su teisybe pasirodyti 
aikštėje.

J. Steponaitis.

TRUMPOS PASTABĖLĖS.

Mokslo Draugijos koncer-

3*

SPORTAS.
Stadakr.s nukirto Zlnszką.

Pereitame ketverge Granu 
Opera House iš antro syki' 
i itosi lenkų milžinai—Star- 
.ey Stasiak su Wladek Zby- 
-zko. Ristynės buvo įdomi' - 
tuomi. jogei užsibaigė muš
tynėmis. Ristis moka gu
riau Zbyszko. bet kumščiui - 

d.is—Stasiakas. Ir pradėjus 
k u mšė i a vi m u i s i S t a s i a k a s
nukirto Zbyszką ir prispau- 

’dė prie matraso. Pirmutinis 
eumščiuotis pradėjo Zbysz- 

’ao. Ristynės tęsėsi 2 vai.
■miliutas, o kumštynės—i 
minutą.

je” apšmeižė to koncerto so
listus ir kalbėtoją?

❖ c- *

"Kalvis" savo šmeižtuose 
j iš Neviacko padarė Navec- 
iką, o iš-Steponaičio—Stepo- 
j ričių. Jeigu žmogus yra ant 

o .tiek aklas, kad nei savo opo- 
23jnentų vardu neiskaito, tai 

s gali rašyti recenzi- 
is?

S ♦ $

Skandalas! Neprausta- 
įburnis kun. Garmus nučiu- 
Ipo šliaki už barzdos. Mat, 
[toks toki pažino ir... i teismą 
i pavadino. Šliakys tveria "ap 
sigynimo fondą.” (Ligšiol 
jis buvo suorganizavęs tik 
"užpuolimo fondą" ant ke-

is

Bus paskaita.
Ateinančio; nedėlioj, 

kovo, Lietuvių žinyčioj B.: kajD ‘jjs ............ ....
K Kubilius skaitys paskaitą į jas apįe koncertu 
apie Graikiją iš Periklo ga-j 

dvnės. Bus daromas palygi
nimas tų laikų demokrati
jos su šios gadynės draugija. 
Įžanga dykai.

I.ynno ugnagesių viršinin
kas praneša, kad pereitais 
923 metais Lynne buvo iš

rišo 1,346 gaisrai, kurie pa
arė $421.806.15 nuostolių 
Ypie $41)0,000 tų nuostoli'.; 
>adengė apdraudos kompa- 

.'.ijos. o kitkas buvo neap
drausta.

i ua.
Ga’
. Pt

Kriaučių susirinkimas.
Praėjusį kefvergą Lietu 

vių Salėj buvo kriaučių uni 
jos mitingas, 
užsispyrė pataisyti užperei-p " * - *

to susirinkimo protokolą.: Susiprovojus šliakiui su 
Pastatyta jų reikalavimas Į Garmum kai-kuriu sanda- 
balsavimui ir pasirodė, kadį “j 
du trečdaliu jam priešingi, i Mirimas* l 
Reikalavimas nupuolė ir ko-! triukšmo kilo 
xxx * x xx X z» »x x vx x x +■ x I zx ■ . . .. — —.

Komunistai leiviečių).

_ių reikalavimas į Ųarmum kai-kurių

.. p iečių šeimynose apsireiškė 
U'”-—'--, j’žvis daugiausia

> šmeižiko ir
’’Kalvio” šeimv-

PERSIKĖLIAU NAU.JON 
VIETON.

Pranešu šiuonii Canibridge'aus 
•įielinkės visuomenei, lad įvairi-; 
rabužiu krautuve perkėliau po num 
’l M U N ST.. tarpe V.TN DSOR : 
lark gatvių, šiušų 
• gaut visokių vyrams, 
loterir.is apatinių ir vit 
'.inių. pančiakų. darbini' 
ardais audeklų nupiginta 
•iviečiam visus atsilankvti i
ieta CH AS l RBO.\

751 Main St.. Cambridge.

krautuvėje gali 
vaikam.- i 
utinių r.iar 
drapanų : 

kaine 
naui;

< 12 
Mass.

munistai nutilo.
Preseris.

melagiaus
noje. Mat. jo pati yra akla 
kun. Garmaus pasekėja, o 
jis pats—aklas Šliakio šali-Susivėmė ant pagrindų.

Pereitame kriaučių susi
rinkime sandarietis š—lis 
buvo taip "apsišvietęs." kad' Neapsiskutęs "nordikų" 
atsistojęs ant pagrindų kai-' redaktorius labai myli pri- 
bėti, susivėmė ir apvėmė ki-i kaišioti "Keleivio" leidėjams 
tą žmogių Kriaučius. j"raudondvari,” automobi-

Įbilius ir darbininkų skriau

das. Bet kodėl jis nieko ne- 
Įsako apie savo "gerbiamą" 

sandariečiu apuo-.iždininką poną Ivoską, ku- 
......— ns kasdien važinėjasi auto- .

i mobiliais, užlaiko daugiau 
i darbininkų, negu "Keleivis" 
j ir "karališkai" ant jūrių 
'kranto gyvena? Iš kur "ger- 

Ibiamas” Ivoška taip greitai 
I praturtėjo?

i
i

ninkas.

Dar kaslink sandariečio 
"Kalvio” šmeižtų.

Tūlas i
kas, pasivadinęs ''Kalviu," i 
tik ūžia it š^’šių lizdas, pa-i 
galiu pabadytas. Mat. jam 
nepatiko, kad aš "išdrįsau” 
atsakyti į jo begėdiškus me
lus, kuriuos "Sandara” at
spausdino link Mokslo Drau
gijos koncerte dalyvavusių 
asmenų, ypač p-lės Endze
liutės.

Kad jis pliauškia nesąmo
nes apie mane, tai visai ne
kreipiu domės, nes ant tiek 
doroje nupuolęs žmogus 
kaip "Kalvis,” tai "svinia. 
ne brat,” anot rusų priežo
džio, ir neverta su juo skai
tytis. Tik šlykštus tas ak
las kartojimas niekinant 
p-lę Endzeliutę ir p. Mosko. 
Girdi, bile vienas Gabijos 
choro solistas taip ir net 
daug geriau už Mosko gali 
padainuoti. Reiškia, jeigu 
"Kalvis" ar f 
"frentas" 
tai "Kalvis" mano, kad jau publika” tapo įkurta jau ke- 
ir už p. Mosko geriau dai- ii metai atgal So. Bostone 

nuoja. Na, tiek to. šiuo tar- ant Broadvay. Apie tą "res- 
pu apie Gabijos "solistus" publiką” ir jos diktatorių, 
nutylėsiu. Bet jei "Sanda- jeigu aplinkybės reikalaus, 
ros” redaktorius ir ant to- pakalbėsiu kiek plačiau kitą 
liaus duos vietos savo laik- kartą, 
rašty piktinantiems pliauš- ' 
kimams, tai prisieis pakal
bėti ir apie Gabiją, kurios 
"bile vienas” solistas gali 
lygintis su p. Mosko.

"Kalvis" gatavas purvu 
pairi? sugriebęs tėkšti ant

Paklauskit biie vieną So. 
Bostono kazirninką, boli- 
ninką ir kitokį "lengvo 

!amato” darbininką, prie ko
kios sriovės jis priklauso? 
AtsakvTnas bus—prie nordi
kų! Neveltui neužaugęs 
inordikų administratorius gi- 
iriasi savo kuopos skaitlin- 

gumu.
C ❖ v

"Keleivio" redaktorius 
tvirtina, kad tokio dalyko 
kaip nordikų rasė, visai nė 
ra. Tai didelis apsirikimas 
Aš žinau netik nordikų ra 

jo ten kokis sės žmones, bet ir jų ”res 
kiek iškvarkia, publiką.” Toji "nordikų res- 

mano, 1
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Žinunai Cigarų
Kaipo ,-upratlyv! vyrai, užtai ro- 

' o Naujokų Cigarui-, kad pačių bre- 
:u Jono ir Petro Naujoku yra suma 
iai pada-yti :š geriausio Kavano- 
įbako. gražiai dega, malonu^ rūkyt 
• dūmas puikiai kvepia. Broliai lietu- 
■ai. kurie dar tu cigarų nežinot, tac 
isur lietuviškoje užeigose, Rest.ora- 
•ucsc. Kiiubuose. < igaru štoreliuose i. 
raugysėiu Salėse reikalaukite ir : . 
vkte po vardu:
JONO—JOHN’S C1GARS

.tbal'elro Naujoko po 10 centų ciga- 
o rūkant džiaugsitės, kad rukai 

erą cigarą. Vytauto po 15 centų ė
sni. imr.nl baks-ais atsieina cau r 

■igiau. Cigarus išsiunčia per
kitus miestus privatiškai ir bizi ie- 

iams. Reikalaukit prekių .-uraso ad- 
.suojant:

Naujokų Cigar Factory 
231 Division Avė..

Brooklyn. N. Y.
Verta paremt brolius lietuvius, jų 

'garai labai geri. Agentai visų,..e 
dėstuose gali uždirbti evtra pini. , 
arduodant savo miesto biznieriam

'Ir

pa:

'SESHSHSHScSBSESeSHSHSčSHSi: zS

! L. H LILOTHAL
JELEKTRIKIERIUS
Ekspertas Drr.tu Suvedime

| Reikale pašaukit per telefoną
i Tel. Columbia 3049 ( 12) . T
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5EVtftQS GYDUOLES UŽLAIKO į
5 Šeimynos Sveikata.

I
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PARDAVIMAI

iii'

I

NORI RŪKYT

I

•3

CiTY Poii'fT GARAGE
III

215

t

SS

moterų

IR
LIGAS.

Lietuvis Optometnstas

241 
W.

j

Į 
t
Į

I< t

lt’ ryto.
3 diena-
S vakar*.

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveiks.u.

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame t 

okių rųšių rankomis dirbtus
1 TA LĮSK L S ARMON IK US.

Salų tarai ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo.

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarą!

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIU

220 Hanover
Telefonas

Specialistas 
slaptų ir

Valandos: nuo 9 ryte iki 
Nedčldieniais iki 5 vakare. 

Patarimai dykai. (—)

T i
4 1

fe

I

Nedčldieutais iki 4 vai po piet. j

r r t r t y T $

• TIK PATRINKU Ji OM! ’

GERIAUSI
CEVERYKA1

Gaunami Lietuviškose 
Krautuvėse

lJrockton Shoe City Store
163 Latvrence St..

Lawrence. Mass. i
.11 STINAS Ml( KEVICll S. I 16 Air.es m.. Montello. M^s. 

Musų krautuvėse galima gauti naujausios mados čeve- 
rykus. dėl vyrų, moterų ir vaiku, geriausių čeverykų iš- 
dirbysčių Broektone.

NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSX^
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TAISYTOJAS.
.s la .□'vdtius Siet i 

epinius prk-inamiausia 
• reipkites s.i o-adresų;

\> HNGKAIiiS 
-o. BOSTON. .MASS’.

p\K>11)1 ODA PIGIAI
ii.yiiu, i< kambariu 

improvenitniai, ge- 
iii’.ui City l’ointe; pre- 

: si».7UO.
\. 1VAS
i’remont St.,

">ny. Boston. arba
. li'.-.uy. So. Boston.

r \SKOLAS 
parduoaant niort- 

l.:>gi duodame ir su-
- šulas ant namų.
t. IVAS (15)

■ at St.. Ruoni 5o8 
''ton. Jia SS.

6461.

KAS
Į-uiku t č . ku. las tegul kreipiasi
ptts nn>- (21)

EI KOPA BOUK CO.
DE’i '1.. NEW YOKK.
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LIETUVIŲ 
ATYDAI!

GlLtžlNIAI
DAIKTAI

MALIAVOS
LANGTIESĖS

SPORTO
REIKMENYS

Gera rūšis, žemos 
kainos

THE IIOYT CO-
113 Broadway,

South Boston, Mass. 
(12)

v

I

i

21

Ska tistnas
KAI ME.NYSE 
Gėlimas 
S ĄN \Rll OSE 
Reumatiški 

skaudėjimai
išaiins nuo Tavęs.

.-ipirks. outeiiuką
BE AR BALSAM

,-kos Bal.-amol
gal nurodymą, kaip

- lukštai,čių kitų kėn
io ir vartoja. Jeigu 

? t JOS 
ujy.ivlor ių

■ rrums
-nes

. Pulsam

vaistus pas vie- 
arba pardavėja. 

35c. ir 5c. uz pa- 
tuo k-us išsiusime 

(23) 

Centrai Drug Co.
I . i re Street. Depu K.B. 

-UEN ANDOAH. pa.

l’Ll NK>N \S. Bukus. Paduškas 
Patalu-. Kalaras ir visokias _ lovų 
įredne-. parduodam pigiausiai. Kreip 
Iv.tri a: '■.ai arba i^asvKit.

DR. J. MARCUS i
LIETI \ls,KAS GYDYTOJ \S

Specialistas sek.eti.ų ir tiro-- į 
t::škų rų ir lindėtų ligų.

18 i‘ariiienter SI., Boston. Mass.
i I’rie Hanovc r St..

I ei. Klciliuonci vl»>

»
f 

Tr~T ••■'■••"■v“" t-/ į
kalančios nuo 9 rvlu i>.i 8 vak. I X- . i -i __ ■ . , . I

Arba Lietuviškas Kermošius
Kuri Surengė Lietuvių Labdarystės D- ;; su pagalba kelioli

kos kitų Draugijų.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kumpas E ir Silver Slreets Soulh Boston. Mass.

I ERAI B( N A MEKA 1ENJ. D AKARĄ

Prasideda nuo 7 takare. >ubaloj. 22 Kovo, prasidės 5 v-vak.

l'ĖRAI Baigsis Punedėly. 21 diena Kovo.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th S. Bro.>kl,n. N.Y

GYD VOLĖS
NUO VISOKIU S1LP 

NUMŲ
Padirbtos jos yra iš senų gar. 

gyduolių nuo persišaldymo ir viso
kių negalių. Jos sudrutina kūną ir 
suteikia stiprumą. J06 a; auj» >
persišaldymo ir kitų ligų, pasiūčka- 
»o.iant savo gaivinantiems sudėti
niams.

Malonios gerti ir gudinančios.
CL DiHEK JO\( E 

IJroad" av. So. Boston. Mass.
PA t L A. EG AN

■ Cambridge St. E. Cambridge 
STANDARD FIIARMACY 
So. Main St.. Eall River. Mass.

APTECE POLSKEJ SZARKA. 
1080 Acushnet Avenue,

Ne*' Bodford. Mass. 
VERNON DRLG CO. 

Millburv St.. V. orcesler, Mass.
VERNON DRL G CO.

123 High St„ Holvoke. Mass. 
BAY STATĖ DRl G CO. 

Palrr.er. Mass.
STEPUAN E. CHAMBERLAIN 

Andrew Sųuare. S<>. Boston, M tss. 
DAVID CABiT

100 Salėm *i.. lL>ston. Mass. 
LITHUANIAN PHARMACY

15 Intervale St.. Montello. Mass.

BĖRAI dabar yra pačiame s.uagume. Y ra Sabai daug bran
giu daiktu dovanoms. .Apart kilu smagumu kiekvieną vaka
ru būna dovanojama vienas st a.s RAD1O. Rauio Koncertai 
kiekviena vakarą. Visos kitos dovanos bus išdalintos pane- 
dėly. KOVO 21 D. I’askutinj vakarą bus galima viską pi
giai pirkti.

Todėl atsilankykite visi. LIET. LA 1J. DlbJA.
r': zr „p C7J s p ąp crp crp rz zz: zrp c? rp cr1 -i • —- —,- •— • _ C-J <_□ ~ — C23 u— i L_J L-J J i—J
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NASH KARAI
KOKJ PASEKMINGA PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA KIEJL- 

\!hXAME REIKALE.
KAINA N150 $1055 IKI $2375.

REIKALAUKIT KATAUOGO ARBA UŽEIKITE PASIKALBĖTI. 
MES DUOSIM PRIEINAMIAUSIAS SĄLYGAS JŪSŲ REIKALU.

MES TAIPGI .MAINOME IR ANT NAUDOTŲ KARŲ.

DAILEY’S MOTOR SHOP
PARŠUK ODA (KAS Ii. DAILE'. TAISO

451 BROA1)\VAY 628-634 Fourth St.

SOUTH BOSTON, MASS
'lėle: hune: So. Bosi m 22:;<

išpardavimas
GELEŽINIŲ DAIKTU IK MALIAU Iš DVIEJŲ DI
DELIŲ KRAUTUVIŲ. KURIAS MES Nl PIRKOM.

Mes galime sutaupyt jums pinigus ant maliavų, gele
žinių daiktų, stogų, stiklių ir plumberišku daiktu.

ATEIKIT PASIMATYT SU MUMIS. 
Dykai pristatymas mieste.

South End Hardware Co.
VVASH1NGTON ST„ BOSTON. MASS.

>b.>J-5352

«

A^ifbCpfiŠl^JS HostTs
J
1

Nordikai, budėkit! Lietu
viu tautai gresia didžiausis 
ištautėjimo pavojus. Tikrie
ji South Bostono lietuviai 
(ir ne bile kokie, bet mėlyn
akiai) jau virsta į airišius.

VūritjdtTjas rjbo ąiežb, išberinjd! 
ir kilosiu cclirjės li^os.

N --F-N

IIROPEVN EEA1HER 
i.MPORTING HOUSE 

-’ I.ouell Street. Boston. Mass.

< Te'. S'Uth Boston 3520 <
IRe . . e Aspinwall 0870 S

S. M. Puišiutė-Shallna 5

LIETUVĖ MOTERIS 5
ADVOKATĖ 2

36') Broad"ay, So. Boston, Maas. 5
Room 2. <

AXX'>xx\x\xxxXNN^N.%XNNNNNNJ>
Tel.: Richmond 141®

Dr. David W. Rosen f i
N’= a Lietuviškai, Lenkiškai ii^

I

I

Tai yra geriausi armonikai sviete 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėjo 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kuri pasiunč'am 
DYKA!. (13)

RL'ATTA SERENELL! & CO.
817 Blue Dland Avc„ Dept. 24. 

Chicago. 11L
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Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS
v \L ANUOS:

Nuo
Nuo
Nuo
::i

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.
xx\xxv\xxxxxXX%NXXXX%NXXN.'<

**

ri»*»
*

f I

■ c peš epoc^orilis.

KA/.'-A JOc

DENTISTAS
10—12 dieną; 
2—5 po pietų;
6—S vakare;

Telefonas 5112*W.

Or a. Gorman-Gumauskas<
UETUV1S

nuo
nuo 
nuo

•Ncdiiicn.i* nuo 10—12 dienų.
N. Man nt. k* m p. Bro*d «*• 

’i".M ELIZA MASS.
•.*/ .“z-

»

Saluterą Biterj žmonės vartoja jau 
>er 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
d viršesnio. Paaistengk įsigyti io 
butelį, o mes užtikrir.ar.i. kad su juo- 
-ni nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
ik vidurių nesmagumų jauti, kreip

kis prie savo aptiekoriaus reikalau
jamas tikro Salutaras, o jei i's netu- 
etų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 

■ riduodamas savo aptieKoria:;« adr»- 
i. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRl < CHEMK Ai. ( O.

Dept. 18
i|..: t.z <(

a

Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

St.. Boston. Mass.
Richmond 0380 
vyrų ir 
chroniškų ligų 

8 vak.

0
Si GEDE l>\N i YS PAVO
JINGI JLSI SVEIKATAI

Išegzaminuojo akis,
k akinius, kreivas akis atitiesmuB________ _________
In ir amblyopiškose (aklose) aky- 
Įg se sugrųžinu šviesa tinkamuūj se su„ ,
Jį laiku.
", J. L. PASAK ARNIS O. D.

1 417 Broa<iway, So. Boston. Mass

Moderniški įtaisymai. geras 
darbas; labai žema kaina.
Valandos: nuo 9 iki 12 ryte 
nuo 2 iki 8 po pietų 

šventadieniai nuo l iki 6
DR. M. C. SI RAKIAM 

IS Huntington Avė.
BOSTON, MASS.

Tel. Back Bay 6590


